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Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen niet akkoord

V orige week was Medi-Sfeer te 
gast bij Huisartsenkring Zuid-
West-Vlaanderen, in verband met 

een project waarover u meer leest in onze 
volgende krant. De kringwoordvoerders 
meldden terloops dat ze de kaart met de 
eerstelijnszones net bekeken hadden  
(lees p. 4) . Ze zijn er allesbehalve gelukkig 
mee. “Bij ons project is intussen de helft 
van West-Vlaanderen betrokken. Terwijl wij 
de schaal van onze werkzaamheden willen 
vergroten, doet de overheid precies het 
omgekeerde. Ons kringgebied wordt in 
drie stukken gesplitst, hoewel we hier een 
uitstekende samenwerking hebben. Erger nog, 
kringen waarmee we nog nooit samengewerkt 

hebben, worden samengevoegd met de 
nieuwe deelgebieden. De territoria van 
de kring, het SEL, het LOGO en het LMN 
overlappen tot nu toe volledig. Wat wil je meer 
hebben?”, zegt kringvoorzitter Stefaan Viaene. 
“We zullen nooit genoeg personeel hebben 
om die kleinere eerstelijnszones te bemannen. 
In andere regio’s van Vlaanderen werkt men 
misschien liever kleinstedelijk, maar bij ons zit 
dat niet goed”, beaamt LMN-voorzitter Thierry 
Crepel. Beide woordvoerders kondigen aan 
dat ze bij Domus Medica druk zullen blijven 
uitoefenen om met hun standpunt rekening  
te laten houden.

M.L.

O p 16 februari organiseert de Vlaamse 
overheid voor de derde keer in tien jaar een 
eerstelijnsconferentie. Het voorbereidende 

werk in de aanloop naar de conferentie beoogt 
de eerstelijnsgezondheidszorg doeltreffender en 
meer patiëntgericht te organiseren. Gaat er op 
het terrein echt iets veranderen? “Ik hoop het”, 
zegt prof. Jan De Maeseneer, voorzitter van de 
Wetenschappelijke Reflectiekamer. “Dit zou de 
laatste eerstelijnsconferentie moeten zijn. Niet alles 
is nieuw: het concept van een Vlaams Instituut voor 
de Eerste Lijn ligt al van 1983 op tafel. Als het project 
nu niet landt, denk ik niet dat we nog mensen 

zullen kunnen motiveren om op dit niveau over 
de toekomst van de eerstelijnsgezondheidszorg 
na te denken. We moeten hopen dat er een goed 
eerstelijnsdecreet komt, dat het denkwerk in de 
praktijk omzet. Vlaanderen heeft op het vlak van 
gezondheidszorg heel wat te bieden. We moeten dat 
vrijwaren en koesteren. We moeten ernaar streven 
dat de gezondheidszorg op een transparante en 
rechtvaardige manier wordt aangeboden aan alle 
bewoners van Vlaanderen.” ❚

Dr. Michèle Langendries

Zal de eerstelijnsconferentie 
echt iets veranderen?

 Lees verder op pagina 4.
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H et was al bekend van vóór Im-
pulseo werd overgedragen van 
het federale naar het Vlaamse 

niveau: minister Vandeurzen beoogt het 
systeem te evalueren en mogelijk te wijzi-
gen. ASGB anticipeert met een brief naar 
de minister, waarin een aantal desiderata 
zijn opgesomd. “Uiteraard zijn we be-
zorgd”, zegt ASGB-voorzitter Reinier Hue-
ting. “Bij de overdracht was niet duidelijk 
welke kant het zou uitgaan. In Vlaande-
ren hebben we geen tegenhanger voor 
de medicomut, waar onderhandelingen 
over systemen zoals Impulseo mogelijk 
zijn. Een deel van het Impulseo-budget is 
bij de overdracht spoorloos verdwenen, 
met name het geld dat moest dienen om 
de begeleiding van jonge starters door 
de Impulseo-steunpunten te financieren. 
Het bedrag is overgedragen naar het 
Vlaamse niveau, maar minister Vandeur-
zen en minister Muyters wijzen naar el-
kaar als we proberen uit te zoeken waar 
het terechtgekomen is. In Brussel wordt 
het ons nog wel ter beschikking gesteld. 
Maar in Wallonië blijkt het ook verdampt 
te zijn. Kennelijk is het ergens anders  
gebruikt.”

Een foute toestand: het ASGB wijst erop 
dat de budgetten voor de Impulseo-maat-
regelen de huisartsen toebehoren, wat 
betekent dat ze ook bij de huisartsen 
moeten blijven. Die budgetten zijn im-
mers destijds toegewezen als compensa-
tie voor het niet verhogen van bepaalde 
erelonen. “We zien hier en daar grote, 
multidisciplinaire eerstelijnspraktijken 
ontstaan. Als het de bedoeling van de 
Vlaamse overheid is om daar middelen 
voor uit te trekken, dan kunnen we dat 
alleen maar toejuichten”, aldus dr. Hue-
ting. “Maar dat moet dan wel uit andere 
budgetten komen. Ik kan me voorstellen 
dat andere groepen begerig naar het Im-
pulseo-budget zitten te kijken. Daarom 
moeten we als huisartsen waakzaam zijn.” 

Impulseo voor 
praktijkverpleegkundige/
praktijkassistent
ASGB neemt de twee delen van Impulseo 
afzonderlijk onder de loep. Voor reeds ge-
vestigde huisartsen is de toelage voor 
personeelskosten van belang (wat in het 
‘federale’ tijdperk Impulseo II en III heet-
te). ASGB stelt voor dat de huisarts deze 
premie zou kunnen aanvragen voor een 
secretaresse en/of een praktijkassistente 
en/of een verpleegkundige. “Het beschik-
baar stellen van een premie voor admini-
stratief personeel was een goede aanzet”, 
zegt Reinier Hueting. “Maar intussen zijn 
de behoeften veranderd. Een deel van het 
administratief werk is potentieel eenvou-
diger geworden dankzij de informatise-
ring, voor artsen die daarvan gebruikma-

ken. Veel artsen hebben intussen behoef-
te aan een praktijkassistent(e), met een 
gemengde opdracht bestaande uit admi-
nistratief werk en kleine (para)medische 
interventies. Bij gebrek daaraan werken 
ze met een verpleegkundige.” ASGB her-
innert eraan dat het de uitbreiding van 
het aantal opties al drie jaar geleden heeft 
voorgesteld, maar geen gehoor vond. 

Cumul van administratieve 
kracht en telesecretariaat
ASGB stelt tevens voor om binnen een 
groepspraktijk het mogelijk te maken om 
een loonsubsidie met een telesecretari-
aatsondersteuning te combineren. Rei-
nier Hueting: “Impulseo II bekostigt de 
helft van het loon van een secretaresse 
die een derde van een voltijdse opdracht 
opneemt. In een praktijk van drie artsen 
kan je dus een voltijdse kracht laten fi-
nancieren. Maar een praktijk met vier of 
vijf artsen heeft allicht niet meer dan één 
administratief bediende nodig, terwijl 
telesecretariaatsondersteuning in die 
praktijk misschien welkom is. Toch is de 
cumul van een administratief bediende 
en een telesecretariaat momenteel niet 
toegestaan. We begrijpen niet waarom. 
En hoe dan ook is er sprake van dis-
criminatie. Een solowerkende huisarts 
kan kiezen tussen een secretaresse en 
een telesecretariaat. Maar als er in een 
groepspraktijk voor een van beide mo-
gelijkheden wordt geopteerd, dan geldt 
dat voor alle huisartsen die aan die prak-
tijk verbonden zijn. Hier vallen dus indi-
viduele keuzemogelijkheden weg.”

Vestigingspremie moet 
omhoog
Ook bij het voormalige Impulseo I, het 
steunfonds voor beginnende (of verhui-
zende) artsen, maakt ASGB kanttekenin-
gen. Impulseo I bestaat uit twee delen: 
enerzijds de premie voor wie zich vestigt 
in een huisartsarme regio, anderzijds de 
renteloze lening voor wie zich vestigt 
binnen de vier jaar na erkenning. Het 
ASGB stelt vast dat de vestigingspremie 
(momenteel 20.000 euro) niet volstaat, 
omdat sommige regio’s maar niet vol-
doende met huisartsen afgedekt raken. 
Het gaat om zeer perifere regio’s, regio’s 
waar meertaligheid vereist is en verpau-
perde stadsbuurten. “Onder impuls van 
het Kartel is de methode om huisartsar-
me zones te omschrijven enkele jaren 
geleden verfijnd. We hebben ervoor ge-
zorgd dat men in grote agglomeraties 
afzonderlijke wijken als Impulseo-gebied 
kan inkleuren. We moeten nu verder de 
regels verscherpen, zodat de totale op-
pervlakte aan Impulseo-gebieden af-
neemt. Op die manier kan men voor de 
overblijvende Impulseo-zones de premie 
verhogen.”

E r wordt al enige tijd 
gepleit om een opleiding 
tot praktijkassistent(e) 

te organiseren. “Dat zou een 
medewerker of medewerkster 
zijn die deeltijds administratieve 
taken uitvoert, en zich deeltijds 
bezighoudt met kleine interventies, 
zoals het meten van de bloeddruk 
en de glucosewaarde. Een paar 
maanden geleden is er daarover 
in de Hoge Raad voor Specialisten 
en Huisartsen weer een heftige 
discussie geweest. Sommige 
specialisten vinden het geen 
goed idee om een medewerker 
met een dergelijk profiel in de 
huisartspraktijk aan de slag te 
laten gaan. Vanuit ASGB zouden 
wij het jammer vinden om een 
verpleegkundige administratief 
werk te laten doen. Vandaar ons 
pleidooi voor het inschakelen van 
praktijkassistenten in praktijken 
die nood hebben aan een 
administratieve kracht, maar ook 
wat hulp kunnen gebruiken voor 
eenvoudige (para)medische akten.”

> Lees ook op pagina 13
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‘Een deel van het Impulseo-budget  
is verdwenen’

Een visie op de 
praktijkassistent(e)

BEROEPSNIEUWS

Na Bvas heeft nu ook ASGB 
bezorgdheid geuit over de 

toekomst van Impulseo. 
De Kartel-partner legt 

minister Vandeurzen een 
verlanglijstje voor.
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H et was Bvas-voorzitter Marc 
Moens die als eerste een 
ballonnetje opliet. In de 

eerste dagen van 2017 waren de 
Impulseo-personeelstoelagen voor 
2015 nog niet uitbetaald, zo stelde 
hij vast. Op 18 januari meldde het 
Agentschap Zorg en Gezondheid 
dat de achterstand was ingehaald, 
met uitzondering van 30 dossiers, 

waarvoor er extra bewijsstukken 
waren opgevraagd. Dr. Moens was 
niet gepaaid: “Zou u graag een 
van die artsen zijn die nog steeds 
op hun geld wachten, terwijl alles 
had moeten betaald zijn tegen 31 
december?”, protesteerde hij.
In de slipstream van die 
vaststellingen uitte Marc Moens 
twijfels over het voortbestaan van 

de Impulseo-toelagen. De radiostilte 
bij de Vlaamse overheid doet hem 
het ergste vermoeden. Bvas heeft 
minister Vandeurzen en zijn collega 
Tommelein aangeschreven om 
duidelijkheid te verkrijgen.
“Als Impulseo verdwijnt, dan zit er 
een sociaal bloedbad aan te komen”, 
zei de Bvas-voorzitter nog. “Zullen 
de artsen hun personeel uit eigen zak 

betalen? We spreken hier over meer 
dan 1.000 aanvragen per jaar, dus 
over meer dan 1.000 tewerkgestelde 
personen. En bovendien zullen 
de betrokken artsen ook nog eens 
een opzegvergoeding moeten 
ophoesten, voor personeel dat soms 
al verschillende jaren aan de slag is.”

“We zijn het grootste 
Impulseo-steunpunt in 
Vlaanderen, rekening 

houdend met het aantal dossiers 
dat we behandelen”, zegt Reinier 
Hueting. “We dachten dat we 
bij de overdracht onze expertise 
ter beschikking van de Vlaamse 
overheid zouden kunnen stellen, 
om meteen een goed lopend 
administratief systeem te 
ontwikkelen. Niet dus. Ze hebben 
eerst hun systeem naar eigen 
goeddunken opgezet, en straks 
mogen wij commentaar leveren. 
We hebben nochtans op federaal 
niveau ook advies gegeven. In 
het begin liep de afhandeling van 
de dossiers op federaal niveau 
maanden vertraging op, maar na 
enige tijd is dat in orde gekomen.”

Bvas blijft alert

Vlaamse overheid vindt 
het wiel uit

*   Can nausea and vomiting be treated with ginger extract? A.Giacosa and all.  
European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2015;19: 1291-1296
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ASGB wil ook de renteloze lening vrijwa-
ren. De zeer lage rentevoet bij de banken 
kan die tegemoetkoming op de tocht zet-
ten. Maar ASGB waarschuwt dat dit niet 
zo hoeft te blijven. De kostprijs van de 
Impulseo-lening heeft trouwens een ge-
ringe weerslag op het overheidsbudget.

Overleving van de 
steunpunten
Ten slotte pleit ASGB voor het behoud 
van de steunpunten. “Voor de huisartsen 
is het belangrijk te kunnen rekenen op 
een steunpunt dat met kennis van zaken 
werkt. We helpen hen hun bewijsstukken 
te verzamelen en dienen in hun naam de 
aanvraag in. Als de artsen dat zelf moe-
ten doen, dan krijgen ze een aanzienlijk 
stuk extra administratieve belasting naar 
zich toegeschoven. Een bureau dat niet 
weet hoe een huisartspraktijk werkt, kan 
ons daarin niet vervangen. Dat hebben 
we gezien bij de overdracht: het heeft 
heel wat uren opleiding gevraagd om de 
Vlaamse ambtenaren uit te leggen hoe 
de vork aan de steel zit.” ❚

Dr. Michèle Langendries



4 I

Medi-sfeer 543 ❚ 9 februari 2017 www.medi-sfeer.be

I n het rapport van de Wetenschap-
pelijke Reflectiekamer wordt een 
nieuw organisatiemodel uitgetekend. 

Het model is geëchelonneerd in vier ni-
veaus: nano, micro, meso en macro. Prof.  
De Maeseneer laat het al vaak bes proken 
en zeer belangrijke nanoniveau, de  
directe interactie tussen de patiënt en de  
hulpverlener, even rusten. 

Een Instituut voor de 
Eerste Lijn
Op het macroniveau – dat van het over-
koepelend beleid – komt er een Vlaams 
Instituut voor de Eerste Lijn. Deze struc-
tuur moet een actieve schakel worden 
tussen de eerstelijnszones van het meso-
niveau en de Vlaamse overheid. Ze geeft 
zichtbaarheid aan de eerste lijn als een 
entiteit op beleidsniveau en faciliteert er 
de coördinatie van de verschillende as-
pecten van de zorg (preventie, acute en 
chronische zorg). Ze bevordert het leg-
gen van dwarsverbindingen binnen de 
sector gezondheid en tussen sectoren 
die de gezondheid beïnvloeden (naast 
de gezondheidszorg zijn dat de welzijns-
sector, de huisvesting, het onderwijs, de 
arbeidsmarkt, enzovoort). Dit structure-
rende werk moet zichtbaar worden op 
niveau van de eerstelijnszones, onder 
vorm van een betere samenwerking tus-
sen deze sectoren. Het Vlaams Instituut 
voedt ook de eerstelijnszones met mate-
riaal om bijvoorbeeld preventief werk op 
te zetten. “Zo bekijken we dat vanuit de 
Wetenschappelijke Reflectiekamer”, zegt 
prof. De Maeseneer. “Ik denk wel dat het 
Instituut er zal komen. Het zal essentieel 
zijn voor het goede functioneren van de 
eerstelijnszones.” Concreet zal het be-
mand worden door een twintigtal ver-
tegenwoordigers uit de verschillende 
disciplines van de eerste lijn. 

Het Instituut zal samenwerken met de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Ge-
meenten (VVSG). In de visie van de We-
tenschappelijke Reflectiekamer wordt de 
gemeente immers de bouwsteen van de 
eerstelijnszones, zowel in haar geografi-
sche afbakening als in haar bestuurlijke 
bevoegdheid. Net die samenwerking 
met de VVSG kan ervoor zorgen dat er 
verankering komt tussen de eerste lijn 
en andere sectoren. “Uit internationaal 
onderzoek blijkt duidelijk dat samenwer-
king met de lokale besturen onontbeer-
lijk is voor een performante eerste lijn”, 
aldus Jan De Maeseneer.

Eerstelijnszones  
op de kaart
De Reflectiekamer heeft – op vraag van 
minister Vandeurzen – een kaart van 64 
eerstelijnszones uitgetekend, die het 
Vlaamse en Brusselse grondgebied 
volledig afdekken. Iedere zone omvat 
één of meer gemeenten. Gemiddeld 
telt een eerstelijnszone 100.000 inwo-
ners. Gent (275.000 inwoners) en voor-
al de stad Antwerpen (612.000, incluis 
enkele omliggende gemeenten) zijn 
uitschieters. Brussel is opgedeeld in 
8 eerstelijnszones. Jan De Maeseneer: 
“Enerzijds is een eerstelijnszone groot 
genoeg om werkbare patiëntaantallen 
op te leveren. In een populatie van 
100.000 inwoners heb je gemakkelijk 
5.000 à 7.000 diabetespatiënten. Voor 
een dergelijke populatie kan je op de 
eerste lijn een efficiënte structuur uit-
bouwen om de diabeteszorg te onder-
steunen. Terwijl je op niveau van een 
huisartspraktijk, met amper 50 à 100 
diabetespatiënten, daarvoor moeilijk 
extra personeel kan inzetten. Maar an-
derzijds is de eerstelijnszone dan weer 
niet té groot: zorgverleners kunnen 
nog met elkaar communiceren. Ze ken-
nen elkaar. Persoonlijk contact tussen 
de zorgverleners is één van de grote 
troeven van de eerste lijn. Ook voor 
het organiseren van de continuïteit van 
de zorg is 100.000 inwoners een goed 
volume: het is ongeveer het aantal in-
woners dat wordt bediend door een 
huisartsenwachtpost.”

“De zorgorganisaties zullen zich uiter-
aard moeten aanpassen aan die geogra-
fische indeling. Maar de lokale besturen 
kunnen daarin een faciliterende rol 
spelen. Bovendien is er voorbereidend 
werk uitgevoerd door Domus Medica 
rond de indeling van de eerstelijnszo-
nes. Dat is uitvoerig bekeken door een 
werkgroep onder leiding van prof. Joris 
Voets, door het kabinet en de Weten-
schappelijke Reflectiekamer en door de 
VVSG. Ik denk dus dat het voorstel voor 
veel organisaties gesneden brood zal 
zijn.” De kaart van de eerstelijnszones 
en die van de klinische netwerken van 
ziekenhuizen zullen op elkaar moeten 
worden afgestemd. “Waarschijnlijk zal 
een klinisch netwerk interageren met 
ongeveer drie eerstelijnszones, want 
een klinisch netwerk wordt ontworpen 
voor een populatie van zowat 300.000 
inwoners.”

Een unieke kans  
voor de huisarts
De eerstelijnszone zal 
bottom-up functione-
ren. Jan De Maese-
neer: “Zorgorganisa-
tie begint op niveau 
van een buurt of 
een wijk, zeg maar 
10.000 inwoners. In 
Gentbrugge-Ledeberg, 
waar mijn eigen praktijk 
gevestigd is (wijkgezond-
heidscentrum Botermarkt), 
komen alle betrokken partijen om 
de drie maanden samen. Niet alleen 
de huisartsen, thuisverpleegkundigen 
en het WZC, maar ook de lokale poli-
tie, de scholen, het OCMW, buurtorga-
nisaties, enzovoort. We maken samen 
een ‘gemeenschapsdiagnose’: wel-
ke problemen hebben zich de laatste 
drie maanden in de wijk voorgedaan?  
Het buurtoverleg vormt de inspiratie-
bron voor de eerstelijnszone. Vanuit ie-
dere wijk zetelen er hulpverleners in de 
raad die de eerstelijnszone aanstuurt. 
In dat bestuur zijn niet alleen alle be-
trokken eerstelijnsdisciplines vertegen-
woordigd, maar ook structuren zoals het 
OCMW en de ziekenfondsen.”

Voor de burger is de ingangspoort naar 
de zorg binnen een eerstelijnszone de 
inschrijving in de praktijk van een huis-
arts. “De huisartsen hebben nog nooit 
zo’n kans gekregen om hun centrale rol 
in de zorg op te nemen”, onderstreept 
prof. De Maeseneer. “Maar dat betekent 
ook dat we manieren zullen moeten zoe-
ken om mensen te bereiken die binnen 
de zone nog geen GMD hebben. Dit kan 
via de apotheker, de spoeddiensten of 
het OCMW, want zij zien de mensen die 
wij als huisartsen niet zien. De eerste lijn 
moet zich dus opstellen als een interpro-
fessionele groep, die verantwoordelijk-
heid krijgt voor een populatie. Dat zal 
enige mentaliteitsverandering vragen. 
Maar we hebben geen keuze, als we 
tenminste iedereen toegang willen ver-
lenen tot kwaliteitsvolle zorg. Die doel-
stelling is momenteel in ons land nog 
niet bereikt.”

Microniveau: het 
eerstelijnsnetwerk
Als een patiënt voor een huisarts(prak-
tijk) kiest, dan kiest hij ook meteen 

voor het eerstelijnsnetwerk waarvan 
de praktijk deel uitmaakt. In het eer-
stelijnsnetwerk zitten ook twee of drie 
andere huisartspraktijken, de thuisver-
pleging, de thuiszorgdiensten, enkele 
apothekers, kinesitherapeuten, tand-
artsen, een logopedist, een psycho-
loog, een CAW, enzovoort. Een eerste-
lijnsnetwerk moet in stedelijk gebied 
minstens 10.000 ingeschreven patiën-
ten omvatten om erkend te worden. 
Het netwerk moet immers voldoende 
groot zijn om de patiënt de nodige keu-
zemogelijkheden te bieden. “Terwijl de 
keuzevrijheid van de patiënt vroeger 
op niveau van de praktijk lag, ligt ze 
nu op niveau van het netwerk”, duidt 
prof. De Maeseneer. “Dat is belang-
rijk. Hoogopgeleide patiënten hebben 
nooit een probleem gehad om een 
netwerk uit te bouwen, zelfs niet met M
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Eerste lijn wordt verantwoordelijk voor een ‘eerstelijnszone’
“Vroeger zorgde de eerste lijn voor de individuele patiënt”, 

kadert prof. Jan De Maeseneer. “Dat gaan we uiteraard 
blijven doen. Maar de eerstelijnsconferentie moet een 

keerpunt zijn. De eerste lijn moet zich nu ook opstellen als 
beheerder van de eerstelijnszorg voor de inwoners  

van een eerstelijnszone.”

BEROEPSNIEUWS

“De huisartsen hebben nog 
nooit zo’n kans gekregen om 
hun centrale rol in de zorg op te 
nemen”, onderstreept prof. De 
Maeseneer.

“Ik denk dat de kaart 
van de eerstelijnszones 
voor veel organisaties 

gesneden brood zal zijn.” 

> Vervolg van pagina 1
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Eerste lijn wordt verantwoordelijk voor een ‘eerstelijnszone’
zorgverleners die nog nooit hadden 
samengewerkt. Maar voor laagopge-
leiden ligt dat anders. Zij moeten een 
beroep kunnen doen op reeds uitge-
bouwde, goedlopende netwerken van 
zorgverleners die elkaar kennen. Die 
behoefte zien we heel duidelijk in onze 
eigen praktijk in Ledeberg.” 

“Er worden wel eens kanttekeningen ge-
maakt bij het besef dat patiënten binnen 
dit concept niet elke zorgverlener van elke 
discipline apart kunnen kiezen. Binnen 
een eerstelijnsnetwerk is er keuzevrijheid: 
men kiest de huisartspraktijk, de dienst 
thuisverpleegkunde, enzovoort. Men kan 
ook naar een ander netwerk overstappen. 

De overgrote meerderheid van de patiën-
ten in een doorsnee praktijk zullen al bij al 
weinig verandering merken, omdat ze al-
leen zorg bij de huisarts en de apotheker 
nodig hebben. Enkel 30% doet een beroep 
op een breder eerstelijnsnetwerk.”  ❚

Dr. Michèle Langendries

HEBBEN UW PATIËNTEN HET MOEILIJK 
OM SOEPELE GEWRICHTEN TE BEHOUDEN?

✓  op basis van NPT501™: 
een extract van gember & kurkuma

✓  met een superieure bio-disponibiliteit

Vrij blijven bewegen

NPT501: 150 mg gember + 42 mg kurkuma

Meer informatie? Contacteer Vemedia Consumer Health: 
contact@vemedia.be of 09/2962149.

1SOFTGEL/DAG

ADVISEER OSTEOPHYTO

Vraag uw gratis 
staal aan via 

contact@vemedia.be

osteoplus-a4.indd   2 9/01/17   14:09

I n een eerstelijnszone werken 
ongeveer 3 VTE’s, afkomstig 
uit het personeelsbestand 

van het SEL, de LOGO’s en de 
LMN’s. Ze worden ingebed 
in de (inter)gemeentelijke 
structuren, bijvoorbeeld in een 
gezondheidsdienst. “Het voordeel 
van die inbedding is dat er direct 
contact optreedt met andere 
sectoren, zoals de huisvesting en 
de migrantendienst”, aldus Jan 
De Maeseneer. “In de stedelijke 
gezondheidsdienst van Gent 
hebben we iemand die uit de 
culturele sector komt. Dat brengt 
een interessante kruisbestuiving 
van competentieprofielen met zich 
mee: een kans voor intersectorale 
samenwerking.” 

Vast kader ingebed 
in gemeentelijke 
structuren
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H endrik VIII is zonder enige twij-
fel een van de meest contro-
versiële figuren uit de Engel-

se geschiedenis. Nochtans leek bij zijn 
geboorte niets erop te wijzen dat hij de 
man zou worden die uiteindelijk in de 
geschiedenisboeken kwam. Hij werd op 
28 juni 1491 geboren als tweede zoon 
van Hendrik VII en Elizabeth van York. 
Zijn ouders hadden voor hem een car-
rière in de Kerk in gedachten, tot zijn 
oudere broer Arthur stierf in 1502. Wan-
neer zijn vader in 1509 overlijdt, huwt hij 
nog snel voor de kroning met Catharina 
van Aragon. Amper 17 jaar oud, sluit hij 
dit huwelijk vooral om de banden met 
Spanje aan te halen in het bondgenoot-
schap tegen erfvijand Frankrijk. 
Bronnen uit die tijd spreken in zeer lo-
vende woorden over de jonge koning. 
Hij was een sportieve kerel die graag 
tenniste en zich ook op de riddertornooi-
en niet onbetuigd liet. Hij was een opge-
wekt persoon die interesse vertoonde 
in kunsten, wetenschappen en politiek. 
Kortom, een echte renaissancevorst die 
zijn voet kan zetten naast tijdgenoten 
als keizer Karel V en de Franse koning 
Frans I. Ook op militair vlak scoorde hij 
met zijn scherp verstand goede punten.

Paus Clemens VII
Waar het juist begon mis te lopen, is 
niet helemaal duidelijk. Meestal wordt 
verwezen naar het spaak lopen van zijn 
huwelijk met Catharina van Aragon in 
1533. Wanneer hij van paus Clemens 
VII geen gehoor krijgt op zijn vraag om 
het huwelijk te ontbinden bij gebrek aan 
een mannelijke troonopvolger, slaan de 
stoppen door. Hendrik VIII sticht zijn ei-
gen, Anglicaanse Kerk en staat voortaan 
bekend als een bloeddorstig en dictatori-
aal vorst, die er niet voor terugdeinst ook 

naasten van het leven 
te beroven. Slechts 
weinig vorsten kun-
nen zeggen dat ze 
twee echtgenotes 
lieten onthoofden.
Arash Salardini 
van de Yale Univer-
sity verdiepte zich in 
de flamboyante En-
gelse koning en schreef 
zijn bevindingen vorig jaar 
neer in een artikel in het weten-
schappelijk tijdschrift Journal of Clinical 
Neuroscience. Uit de geschriften van de 
lijfartsen van de koning kon hij opmaken 
dat Hendrik VIII verschillende belangrij-
ke hoofdletsels opliep tussen zijn der-
tigste en zijn veertigste verjaardag. In 
1524 doorboorde een lans het vizier van 
zijn helm tijdens een tornooi. Een jaar 
later viel hij op zijn hoofd toen hij met 
een polsstok probeerde een beek over te 
steken. De stok brak doormidden en de 
monarch kwam met het hoofd eerst op 
de grond terecht. 

Bepantserd paard
Maar het belangrijkste ongeluk deed 
zich voor op 24 januari 1536. De op dat 
moment 44-jarige koning neemt deel 
aan een ruitertornooi. Hij wordt uit het 
zadel gelicht en het bepantserde (en dus 
nog zwaarder dan normaal) paard komt 
bovenop hem terecht. Hendrik VIII raakt 
zwaar gewond aan beide benen, maar er-
ger nog ook: zijn hoofd wordt (opnieuw) 
geraakt en gedurende twee uur is hij bui-
ten bewustzijn. De meeste historici zien 
de koning vanaf dat moment echt veran-
deren. Hij lijdt aan amnesie, stemmings-
wisselingen, sociopathie, depressie, 
hoofdpijn, slapeloosheid en mogelijk ook 
een verlaagd testosterongehalte.

Al deze gegevens doen 
Salardini besluiten 
dat dit het gevolg 
is van traumatic 
brain injury (TBI) 
en mogelijk ook 
van een chronisch, 
t r a u m a t i s c h e 
e n c e f a l o p a t h i e 

door veelvuldige 
slagen op het hoofd. 

De eerdere theorie-
en over de gezondheid 

van Hendrik VIII verwijst 
hij naar de prullenmand. 

Dat de koning aan syfilis leed is 
weinig waarschijnlijk, vermits er ner-
gens in de rekeningen van de hofapo-
theek sprake is van geneesmiddelen 
die toen gebruikt werden om de ziekte 
te bestrijden. Ook diabetes en het syn-
droom van Cushing worden al eens 
aangehaald als mogelijke pathologie-
en. Dat deze aandoeningen opduiken, 
heeft waarschijnlijk vooral te maken 
met de toenemende obesitas waaraan 
Hendrik VIII leed. Metingen van zijn 
harnassen tussen zijn 20ste en zijn 50ste 
tonen een tailleomtrek die toeneemt 
van 99 tot 135 centimeter. Zijn zwaar 
gewonde benen genezen nooit volle-
dig en zijn zo ernstig dat hij na verloop 
van tijd niet meer kan lopen. Hij laat 
zich dan maar gaan in braspartijen en 
zou dertien maal per dag gegeten heb-
ben, waarbij ook steeds rijkelijk wijn en  
bier vloeiden. Op het moment van zijn 
dood op 28 januari 1547 weegt hij maar 
liefst 178 kilogram. Waarschijnlijke 
doodsoorzaak: een hartaanval. ❚

Filip Ceulemans

C atharina van Aragon, een 
jongere zus van Johanna 
de Waanzinnige was de 

eerste vrouw van Hendrik VIII. Ze 
werd geboren in 1485 en huwde 
in 1501 Arthur, de oudere broer 
van Hendrik VIII. Na de dood 
van Arthur ten gevolge van een 
infectieziekte die ook haar bijna 
fataal werd, huwde ze Hendrik 
VIII. Ze schonk hem drie zonen en 
drie dochters, die op één dochter 
na, allemaal kort na de geboorte 
overleden. Zelf stierf zij in 1536 
aan de gevolgen van kanker.

Anna Boleyn (1501-1536) was 
amper drie jaar met Hendrik 
getrouwd. Ze is de moeder van de 
latere koningin Elisabeth I en werd 
op bevel van Hendrik VIII onthoofd.

Jane Seymour trouwde met 
Hendrik VIII tien dagen na de 
terechtstelling van Anna Boleyn. 
Een jaar later sterft ze in het 
kraambed van de latere koning 
Edward VI.

Anna van Kleef werd op 6 januari 
1540 de vierde vrouw van Hendrik 
VIII. Niet tevreden over haar 
uiterlijk – hij zag haar pas kort voor 
het huwelijk – liet Hendrik VIII zich 
al in juli van hetzelfde jaar van 
haar scheiden. Ze overleed in 1557, 
op 43-jarige leeftijd, waarschijnlijk 
aan de gevolgen van kanker.

Catherina Howard trouwt al in 
juli 1540 – ze is amper twintig 
jaar – met Hendrik VIII. Na 
zeventien maanden huwelijk werd 
ze gearresteerd op verdenking 
van overspel. Nadat eerst haar 
minnaar werd gewurgd, werd 
Catharina Howard onthoofd samen 
met Jane Boleyn, de hofdame die 
de afspraakjes tussen de twee 
geliefden regelde.

Echtgenote nummer zes is 
Catharina Parr, met wie Hendrik 
VIII op 12 juni 1543 huwt. Na 
diens dood in 1547 trouwt ze bijna 
onmiddellijk met haar oude liefde 
Thomas Seymour. Op 30 augustus 
1548 bevalt ze van een dochter 
Mary, maar overlijdt aan de 
gevolgen van complicaties tijdens 
de bevalling.

M
S
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Had Hendrik VIII de hersenen van een bokser?

De Britse koning 
Hendrik VIII had een 
neurodegeneratieve 
hersenaandoening, 

die tegenwoordig vaak 
voorkomt bij American 

football-spelers, boksers 
en voetballers die vaak 

koppen. Dat is althans de 
theorie die de Amerikaanse 

neuroloog Arash Salardini 
formuleert.

Het lot van zijn zes 
vrouwen

GESCHIEDENIS

Hendrik VIII en Jane Seymour.

Uit de geschriften van 
de lijfartsen kon Arash 
Salardini opmaken dat 

Hendrik VIII verschillende 
hoofdletsels opliep 

tussen zijn dertigste en 
veertigste. 



Medi-sfeer 543 ❚ 9 februari 2017www.medi-sfeer.be

BRONCHOSEDAL®: EEN COMPLEET GAMMA 
VOOR DE BEHANDELING VAN HOEST

Johnson & Johnson Consumer NV

HONING/
CITROENSMAAK

KRACHTIGE 
MUNTSMAAK

ZONDER 
SUIKER

AANGENAME 
SMAAK

Uitsluitend 
op voorschrift

Publieksprijzen:

Bronchosedal® Dextromethorphan: € 7,95

Bronchosedal® Codeine: € 8,43

Bronchosedal® Mucus: € 7,74

BRONCHOSEDAL® CODEINE  9,0 MG/10 ML SIROOP
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Codeïnefosfaat hemihydraat 9,2 mg/10 
ml, overeenkomend met codeïnefosfaat 9,0 mg/10 ml. Hulpstoffen met bekend effect: 1 ml 
bevat 20,4 mg ethanol en 795 mg sucrose. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
FARMACEUTISCHE VORM Siroop THERAPEUTISCHE INDICATIES Symptomatische behandeling 
van aandoeningen van de ademhalingswegen die met hoesten gepaard gaan.  Bij een productieve 
hoest dient het eliminatieproces door hoesten gevrijwaard te worden. Symptomatische behandeling 
van hinderlijke, droge niet-productieve hoest, zoals een prikkelhoest, spastische hoest, kinkhoest 
en nachtelijke hoestbuien. Bronchosedal Codeine is geïndiceerd bij volwassenen en adolescenten 
vanaf 12 jaar.   DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Dosering De behandeling met Bronchosedal 
Codeine is er op gericht de symptomen te onderdrukken; het gebruik moet dus beperkt blijven 
tot de kortst mogelijke periode en aan de laagst mogelijke dosis. Pediatrische patiënten: Kinderen 
jonger dan 12 jaar: Codeïne is gecontra indiceerd voor kinderen jonger dan 12 jaar (zie rubriek 4.3). 
Kinderen in de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar: Codeïne is niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen 
in de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar die een verminderde ademhalingsfunctie hebben (zie rubriek 
4.4). Jongeren van 12 tot 18 jaar:  De gebruikelijke dosis per keer bedraagt 10 ml (1 maatje). Deze 
dosis mag 3 à 6 keer per dag worden toegediend. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is de totale 
aanbevolen maximale dagelijkse dosis 60 ml (55,2 mg), ingenomen in afzonderlijke doses van niet 
meer dan 20 ml (18,4 mg) binnen een periode van 24 uur. Volwassenen: De gebruikelijke dosis per 
keer bedraagt 15 ml (1 + ½ maatje). Deze dosis mag 3 à 6 keer per dag worden toegediend. Voor 
volwassenen is de totale aanbevolen maximale dagelijkse dosis 90 ml (82,8 mg), ingenomen in 
afzonderlijke doses van niet meer dan 30 ml (27,6 mg) binnen een periode van 24 uur.  Ouderen, 
patiënten met nier- en leveraandoeningen: Bij deze patiënten dient de dosis verminderd te worden 
(zie § 4.4). WIJZE VAN TOEDIENING Voor oraal gebruik. Elke fles Bronchosedal Codeine bevat 
een gegradueerde doseerdop (met aanduiding van 2,5 ml, 5 ml en 10 ml). De fles dient als volgt 
te worden geopend: duw de plastieken schroefdop naar beneden terwijl u tegen de wijzers van 
de klok in draait (zie figuur). CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de werkzame stof of 
voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen (zie rubriek 4.8). Bronchosedal Codeine is 
gecontraïndiceerd: - bij patiënten met longoedeem, een verminderde ademreserve en bronchiaal 
astma. - bij kinderen jonger dan 12 jaar vanwege een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
ernstige en levensbedreigende bijwerkingen. - bij vrouwen tijdens borstvoeding (zie rubriek 4.6). - bij 
patiënten van wie bekend is dat ze ultrasnelle metaboliseerders zijn van CYP2D6. BIJWERKINGEN 
Post-marketing gegevens Bijwerkingen geïdentificeerd tijdens ervaringen met codeïne na het op 
de markt brengen, worden hieronder weergegeven. Frequenties worden vermeld op basis van de 
volgende conventie:  Zeer vaak ≥1/10; vaak ≥1/100 en < 1/10; soms ≥1/1.000 en <1/100; zelden 
≥1/10.000 en <1/1.000; zeer zelden <1/10.000; niet bekend (kan met de beschikbare gegevens 
niet worden bepaald).

Aangezien de volgende bijwerkingen spontaan werden gemeld tijdens post marketing 
ervaring, kan de frequentie niet bepaald worden op basis van de beschikbare gegevens en 
wordt die daarom als ‘Niet bekend’ geclassificeerd.

Systeem/orgaanklasse/
Frequentiecategorie

Bijwerking

Immuunsysteemaandoeningen
Niet bekend Overgevoeligheidsreacties

Psychische stoornissen 
Niet bekend Delirium, Euforische stemming

Zenuwstelselaandoeningen
Niet bekend

Sedatie, Bij hoge doses kunnen agitatie en/of convulsies 
bij kleine kinderen voorkomen, Verhoogde CSV druk, 
Myoclonus

Evenwichtsorgaan- en 
ooraandoeningen Niet bekend Vertigo

Ademhalingsstelsel-, borstkas- 
en mediastinumaandoeningen
Niet bekend

Respiratoire depressie, Bronchospasmen

Maagdarmstelselaandoeningen
Niet bekend

Maagdarmstoornissen zoals dyspepsie, nausea, 
braken en constipatie

Huid- en onderhuidaandoeningen
Niet bekend

Dermatitis, Urticaria

Letsels, intoxicaties en 
verrichtingscomplicaties
Niet bekend

Bij langdurig gebruik van hoge doses kan  
afhankelijkheid van het morfinetype optreden alsook 
ontwenningsverschijnselen bij plotse stopzetting.

MELDING VAN VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN Het is belangrijk om na toelating van het 
geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen 
voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal 

Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, Eurostation II, 
Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be). 
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson Consumer 
NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN BE176136 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Goedkeuringsdatum: 
05/2016. Meer informatie is beschikbaar op verzoek

BRONCHOSEDAL DEXTROMETHORPHAN 2 MG/ML SIROOP
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dextromethorfanhydrobromide 2 mg/ml. 
Bronchosedal Dextromethorphan 2 mg/ml siroop bevat methylparahydroxybenzoaat (3,5 mg/5 
ml), propylparahydroxybenzoaat (0,875 mg/5 ml), sorbitol (931 mg/5 ml) en ethanol (2,79 mg/5 
ml). Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM Siroop 
THERAPEUTISCHE INDICATIES Bronchosedal Dextromethorphan wordt voorgesteld voor de 
symptomatische behandeling van niet-productieve prikkelhoest bij volwassenen, adolescenten en 
kinderen ouder dan 6 jaar. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Deze siroop is suikervrij en mag 
door diabetici gebruikt worden. De siroop moet enkel ingenomen worden als er symptomen zijn van 
droge hoest. De maximale dosering is hieronder weergegeven. Het gebruik moet beperkt blijven tot 
een zo kort mogelijke periode en aan een zo laag mogelijke dosis. Tussen 2 opeenvolgende innamen 
moet er minstens 4 uur zijn. Dosering Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:  De aanbevolen dosis 
is 10 ml siroop (zie maatstreepje van 10 ml op het doseermaatje). Deze dosis mag 4 à 6 keer per 
dag worden ingenomen, indien nodig. De maximale dosis per dag bedraagt 60 ml. Pediatrische 
patiënten: Kinderen van 6 tot 12 jaar:  De aanbevolen dosis is 5 ml siroop (zie maatstreepje van 5 
ml op het doseermaatje). Deze dosis mag 4 à 6 keer per dag worden toegediend, indien nodig. De 
maximale dosis per dag bedraagt 30 ml. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar. Bejaarden 
en patiënten met leverinsufficiëntie Bij bejaarde patiënten of bij patiënten met leverinsufficiëntie 
dient de posologie met de helft verminderd te worden.  WIJZE VAN TOEDIENING Voor oraal 
gebruik. Elke verpakking Bronchosedal Dextromethorphan bevat een gegradueerd doseermaatje 
(met aanduiding van 5 ml en 10 ml). De fles met siroop dient als volgt te worden geopend: duw 
de plastieken schroefdop naar beneden terwijl u tegen de wijzers van de klok in draait. CONTRA-
INDICATIES - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde 
hulpstoffen. - Ernstige leverfunctiestoornissen.  - Respiratoire insufficiëntie.  - Astmatische hoest.  
- Gelijktijdige inname van MAO-inhibitoren of indien de inname ervan minder dan 2 weken geleden 
is, zie rubriek 4.5. - Kinderen jonger dan 6 jaar. BIJWERKINGEN Hieronder worden bijwerkingen 
weergegeven die geïdentificeerd zijn tijdens klinische onderzoeken, epidemiologische studies en 
postmarketing opvolging met dextromethorfan. De frequenties worden weergegeven volgens de 
volgende conventie: zeer vaak ≥1/10; vaak ≥1/100 en < 1/10; soms ≥1/1,000 en <1/100; zelden 
≥1/10,000 en <1/1,000; zeer zelden <1/10,000; niet bekend (kan met de beschikbare gegevens 
niet worden bepaald)

Tabel : een aantal bijwerkingen werd geïdentificeerd tijdens klinische onderzoeken en 
epidemiologische studies met de hieronder vermelde frequentie. Een aantal van de 
bijwerkingen werd echter spontaan gerapporteerd tijdens postmarketing opvolging. Een 
frequentie kon daarbij niet bepaald worden op basis van de beschikbare gegevens en wordt 
daarom als ‘Niet bekend’ geclassificeerd.
Klasse van orgaansystemen
Frequentiecategorie Bijwerking
Immuunsysteemaandoeningen

Niet bekend Angio-oedeema, Pruritusa, Huiduitslaga, 
Urticariaa

Zeer zelden Bronchospasmen

Psychische stoornissen

Niet bekend
Zeer zelden

Slapeloosheida

Verwardheid

Zenuwstelselaandoeningen
Niet bekend Duizeligheida, Psychomotorische 

hyperactiviteita, Slaperigheida

Zeer zelden Agitatie, Hoofdpijn

Oogaandoeningen

Zeer zelden Mydriasis, Nystagmus (bij hogere doses)

Maagdarmstelselaandoeningen

Niet bekend Pijn in de onderbuika, Diarreea, Nauseaa, 
Brakena

Zeer zelden Constipatie
a Deze bijwerkingen werden spontaan gerapporteerd tijdens postmarketing opvolging. 

MELDING VAN VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN Het is belangrijk om na toelating van het ge-

neesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voor-
delen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agent-
schap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hor-
taplein 40/40, B-1060 Brussel  (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER 
VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson Consumer NV/SA, 
Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN BE439345 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST/GOEDKEURING VAN DE TEKST 
Datum van laatste herziening van de SKP: juli 2016 Datum van laatste goedkeuring van de SKP: juli 
2016. Meer informatie is beschikbaar op verzoek.

BRONCHOSEDAL® MUCUS MENTHOL 20 MG/ML SIROOP
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  Dit geneesmiddel bevat 20 mg guaifenesine 
per ml (100 mg per 5 ml). Elke ml bevat ook : Ethanol 39,7 mg, Ponceau 4R (E124) 0,05 mg Natrium 
1,8 mg, Glucose, Fructose. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE 
VORM Siroop. Heldere tot licht opalescente rode vloeistof. THERAPEUTISCHE INDICATIES Dit 
geneesmiddel is aangewezen om slijmen (mucus) en dunne bronchiale secreties die gepaard gaan 
met productieve hoest, te helpen losmaken, voor gebruik bij volwassenen en adolescenten ouder 
dan 12 jaar.  DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar : 
Voor orale toediening : 10 ml (200 mg guaifenesine), 4 maal per dag. Maximum dagelijkse dosis:  
40 ml (800 mg guaifenesine). Kinderen onder 12 jaar : niet aanbevolen. Bejaarden : zoals voor 
volwassenen. Lever/Nieraandoeningen : voorzichtigheid is geboden in geval van ernstige 
leveraandoeningen en ernstige nieraandoeningen. Indien de hoest meer dan 7 dagen aanhoudt, 
neigt terug te keren of gepaard gaat met koorts, huiduitslag of aanhoudende hoofdpijn, moet 
een arts geraadpleegd worden. CONTRA-INDICATIES Dit geneesmiddel is tegenaangewezen bij 
personen met een gekende overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of voor één van de 
hulpstoffen. BIJWERKINGEN De volgende bijwerkingen kunnen optreden tijdens het gebruik van 
guaifenesine: Immuunsysteemaandoeningen : overgevoeligheidsreacties waaronder pruritus en 
urticaria, uitslag (frequentie – niet bekend). Maagdarmstelselaandoeningen : pijn in de bovenbuik, 
diarree, misselijkheid, braken (frequentie – niet bekend). MELDING VAN VERMOEDELIJKE 
BIJWERKINGEN Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen 
te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 
voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel 
(www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET 
IN DE HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 
Beerse NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE408992. DATUM 
VAN HERZIENING/GOEDKEURING VAN DE TEKST Juni 2015. Datum van goedkeuring: 07/2015. 
Meer informatie is beschikbaar op verzoek.

BRONCHOSEDAL MUCUS HONING & CITROEN 20 MG/ML SIROOP
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dit geneesmiddel bevat 20 mg 
guaifenesine per ml. Het bevat ook: Ethanol 0,0519 ml/ml - Glucose 698,4 mg/ml - Sucrose 199,8 
mg/ml. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE FORM Siroop. 
Heldere geelbruine siroop met een karakteristieke smaak van honing en citroen. THERAPEUTISCHE 
INDICATIES Dit geneesmiddel is aangewezen voor de symptomatische verlichting van productieve 
hoest bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder. DOSERING EN WIJZE VAN 
TOEDIENING Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder: Orale inname. 10 ml (200 mg 
guaifenesine), 4 maal per dag. Maximum dagelijkse dosis: 40 ml (800 mg guaifenesine). Kinderen 
onder 12 jaar: Niet aanbevolen. Bejaarden: Zoals voor volwassenen. Lever-/nieraandoeningen: 
Voorzichtigheid is geboden in geval van ernstige leveraandoeningen en ernstige nieraandoeningen. 
Indien de hoest meer dan 7 dagen aanhoudt, neigt terug te keren of gepaard gaat met koorts, 
huiduitslag of aanhoudende hoofdpijn, moet een arts geraadpleegd worden. CONTRA-INDICATIES 
Dit geneesmiddel is tegenaangewezen bij personen met een gekende overgevoeligheid voor het 
werkzaam bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. BIJWERKINGEN De volgende bijwerkingen 
kunnen optreden tijdens het gebruik van guaifenesine: Maagdarmstelselaandoeningen Pijn in de 
bovenbuik, diarree, misselijkheid, braken (frequentie niet bekend). Immuunsysteemaandoeningen 
Overgevoeligheidsreacties, waaronder pruritus en urticaria, uitslag (frequentie niet bekend). 
MELDING VAN VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN Het is belangrijk om na toelating van het 
geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen 
voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, Eurostation II, 
Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.
be). HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson 
Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse NUMMER VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE432171. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST – 
GOEDKEURING VAN DE TEKST Juni 2015. Datum van de goedkeuring van de tekst: 07/2015. Meer 
informatie is beschikbaar op verzoek.
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“W e stappen naar de 
toekomst met een fi-
nancieel gezonde en 

sterke vereniging, die beschikt over een 
staf van 17 vaste medewerkers”, stelt 
Christophe Dekoninck vast. Hij wijst op 
de bemoedigende evolutie die het leden-
aantal van Domus Medica de jongste ja-
ren heeft gekend. In 2011 klokte de teller 
af op 2.124. “Sinds kort flirten we met 
de kaap van 3.000 leden, die we dit jaar 
graag willen ronden”, aldus de algemeen 
directeur. “Als ik kijk naar de huidige 
stand van zaken, heb ik er het volste ver-
trouwen in. Die succesvolle trend drijven 
we aan dankzij de uitbouw van diensten 
en voordelen voor onze leden. 

Vorig jaar was er bijvoorbeeld de door-
start van Jong Domus, die we te danken 
hebben aan enkele enthousiaste artsen. 
Een hoog ledenaantal versterkt niet al-
leen onze invloed op de buitenwereld, 
maar biedt ons ook, en vooral, de mo-
gelijkheid projecten gemakkelijk op te 
zetten en te implementeren.”

Dankzij een evenzeer stijgende trend zijn 
intussen 70 kringen lid van Domus Me-
dica, goed voor bijna 85% van het volle-
dige bestand in Vlaanderen. Die 70 krin-
gen vertegenwoordigen bijna 6 miljoen 
inwoners. Ze vormen het onmisbare re-
lais tussen de koepelwerking van Domus 
Medica en de realiteit op het terrein. 

C h r i s t o p h e 
Dekoninck geeft 
een opsomming 
van de belangrijkste 
geplande werven. Domus 
Medica zal in 2017 een nieuw ken-
nisdomein ontwikkelen, gewijd 
aan preventie en gezondheidspro-
motie. Het komt schouder aan schouder 
te staan met de al bestaande kennisdo-
meinen: Praktijkorganisatie, Kringen, ICT 
en Beroepspromotie. De basis van het 
nieuwe kennisdomein is gelegd, maar 
2017 moet de ontplooiing brengen. Na 
de permanentiegids van vorig jaar – die 
ondersteuning gaf bij plotse uitval van 
een collega – komt er nu een stopgids 

voor collega’s die hun loopbaan willen 
afronden. De Gezondheidsgids van zijn 
kant wordt digitaal uitgewerkt.

Drie prioriteiten voor 
het komende jaar
- Onder de hoofding ‘Onderzoek en ont-

wikkeling’ wil Domus Medica het be-
stand aan praktijkaanbevelingen ver-
der uitbreiden. Deze maand nog komt 
er een richtlijn ‘Depressie bij volwasse-
nen’ ter beschikking, met de steun van 
de FOD Volksgezondheid. Dit spoort 
met één van de drie prioriteiten die 
op de agenda van het komende jaar 

staan: niet alleen het opstellen van 
richtlijnen, maar ook de imple-

mentatie ervan wordt bevor-
derd, via LOK-groepen en 
e-learning. 
- Een tweede prioriteit 
is de ondersteuning van 
de leden bij de instap in 
e-gezondheid. Daarop 
speelt Domus Medica al 

langer in via het kennisdo-
mein ICT en samenwerking 

met éénlijn.be. In 2017 wordt 
er gewerkt aan de opbouw 

van een ICT-platform, dat open-
staat voor vragen en melding van 

problemen. In het najaar komt er een 
ICT-dag, waar een hele reeks aspecten 
rond e-gezondheid en ICT in het alge-
meen aan bod zullen komen. 

- De derde prioriteit is van maatschap-
pelijke aard: Domus Medica zal een 
toekomstgerichte visie ontwikkelen op 
de financiering en de hervorming van 
de gezondheidszorg. ❚

Dr. Michèle LangendriesM
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Domus Medica flirt met kaap van 3.000 leden

Op een sfeervolle 
locatie aan de oever 
van de Schelde vond 

vorige zaterdag de 
jaarstarter van Domus 
Medica plaats. Terwijl 

vrachtschepen rakelings 
langs de gevel van het 
auditorium gleden, gaf 

algemeen directeur 
Christophe Dekoninck 

aan welke koers de 
koepelvereniging in 2017 

zal varen.

BEROEPSNIEUWS
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 “De succesvolle 
trend in ons 

ledenaantal drijven we 
aan dankzij de uitbouw 

van diensten en 
voordelen.”

Voorzitterschap officieel overgedragen

H et voorzitterschap van dr. Van 
Overloop werd gekenmerkt 
door het ontstaan van de ken-

nisdomeinen, maar meer nog door de 
stichting van AADM. Op een veeleer per-
soonlijk vlak symboliseert ze de succes-
volle opmars van vrouwelijke artsen die 
de zorg voor hun gezin kunnen verzoe-
nen met een vlekkeloze toewijding in de 
werksfeer. 

Geen far niente in het verschiet voor 
de kersverse ex-voorzitter. “Ik ben zo-
als een gepensioneerde”, schertst ze. 
“Die hebben na hun pensioen ook min-
der tijd dan toen ze nog werkten.” Ze 
krijgt een sportieve laudatie van Kartel/ 
ASGB-voorzitter Reinier Hueting. “Door-

dat we een aantal gemeenschappelij-
ke standpunten hebben, denk ik dat 
we sommige dossiers in een versneld 
tempo door de traag werkende Riziv- 
commissies hebben kunnen drijven”, 
zegt dr. Hueting. “Dat soort overleg vreet 
gigantisch veel tijd. En je deed het toch 
maar, als jonge vrouw. Naast je gezin, 
naast je praktijk en naast alle andere  
dingen die nog moesten gebeuren. 
Daarvoor mijn bewondering. En mijn 
dank voor de samenwerking.”

Roel Van Giel zet de toon voor de ko-
mende jaren. Hij wijst erop dat een ja-
renlange investering via Domus Medica 
en de universiteiten ertoe geleid heeft 
dat er niet langer een hiërarchie bestaat 

tussen huisartsen en specialisten. “Dat 
beeld moeten we nu uitdragen naar de 
overheid en naar andere zorgberoepen. 
We hebben de vaardigheden om, aan 
de hand van de juiste technologische 
middelen, tot de juiste diagnose te ko-
men. We zijn in staat om de patiënt te 
behandelen, rekening houdend met zijn 
verwachtingen en zijn doelstellingen.”  
Dr. Van Giel staat ook stil bij de syndicale 
activiteit van Domus Medica. “We be-
leven het einde van een tijdperk, zowel 
qua organisatie als qua financiering van 
de gezondheidszorg. We zullen veran-
deringen moeten doorvoeren in een kli-
maat van besparingen. Dat is onder an-
dere het gevolg van een jarenlang poli-
tiek klimaat waarbij de sociale zekerheid 

werd beschouwd als een lastpost in de 
begroting. Maar de gezondheidszorg is 
geen lastpost. Samen met het onderwijs 
is het de enige sector in de maatschap-
pij waar iedere geïnvesteerde euro een 
directe return on investment oplevert. 
Wij vragen van de regering de politieke 
moed om niet bij elke begrotingscontro-
le te snoeien in het budget van de ge-
zondheidszorg, maar om samen met de 
partners een meerjarenplan uit te teke-
nen dat een stabiel kader vormt. Als de 
overheid daarin meegaat, zal ze in ons 
een dynamische en energieke partner 
vinden.” ❚

M.L.

De officiële overdracht van het voorzitterschap kreeg  
vorige zaterdag haar beslag. Na zes jaar geeft Maaike  
Van Overloop haar mandaat door aan collega Roel Van Giel.
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Op de jaarstarter van Domus 
Medica kreeg dr. Jef Boeckx 
de prijs voor de Vlaamse en 
Brusselse huisarts.

D r. Boeckx, soloarts in Laakdal, 
was medeoprichter van 
de huisartsenkring VHKZ 

(Vereniging Huisartsenkringen 
Zuiderkempen). Hij was 12 jaar 
kringvoorzitter. De VHKZ is momenteel 
met 270 artsen één van de grootste 
van Vlaanderen. Onder de leiding van 
Jef Boeckx evolueerde de kring naar 
meer professionalisering. In 2006 
werd de eerste landelijke wachtpost 
van België opgericht in Herentals. 
Intussen telt de regio drie wachtposten. 
Er kwam ook een LMN, onder de 

hoede van een zorgtrajectcoördinator. 
Jef Boeckx onderscheidde zich niet 
alleen met pertinente reflecties tijdens 
het overleg dat de ontwikkeling 
van al deze structuren moest 
begeleiden, maar stond ook altijd 
klaar om zelf waar nodig hamer en 
schroevendraaier ter hand te nemen. 
Aan maatschappelijke zijde ijverde hij 
voor de toegankelijkheid van de zorg, 
onder andere door aan te zetten tot 
het invoeren van een regeling derde-
betaler in de wachtposten. Vanuit zijn 
functies aan de KU Leuven en het 

Icho heeft hij meegewerkt aan het 
uitbouwen van een wetenschappelijk 
gefundeerde opleiding tot huisarts. Hij 
was één van de eerste stagemeesters-
coördinatoren (staco’s) in Vlaanderen, 
en werd een pionier op het vlak van 
opleiding en intervisie van de staco’s. 
De medische besliskunde heeft mede 
onder zijn impuls een plaats gevonden 
in de opleiding van de huisartsen. Hij 
gaf ook lessen consultvoering aan de 
Universiteit Antwerpen.

M.L.

De Francqui-leerstoel 
wordt dit jaar toegekend 
aan professor Lieven 
Annemans van UGent.

L ieven Annemans was in 
2013 ook al eens laureaat, 
wat zijn onderscheiding 

nu extra bijzonder maakt. Lieven 
Annemans is Gewoon Hoogleraar 
Gezondheidseconomie aan de 
Universiteit Gent en de ULB. 
Hij was van 2000 tot 2003 
kabinetsmedewerker van toenmalig 
minister Frank Vandenbroucke, 
hij was acht jaar voorzitter van de 
Vlaamse Gezondheidsraad en is 
erevoorzitter van de internationale 
vereniging voor Farmaco-Economie 
(ISPOR). 
In de voorbije jaren vertaalde 
Annemans zijn wetenschappelijke 
bevindingen in een praktische 
en sociale benadering van de 
gezondheidszorg en ijverde 
hij voor hervormingen in het 
gezondheidssysteem om aan 
iedereen toegankelijke, betaalbare 
en kwaliteitsvolle zorg te kunnen 
blijven bieden. In zijn lezingen, 
boeken en mediaoptredens legt 
hij in mensentaal uit wat er moet 
gebeuren om dat doel te bereiken. 
Hij legt zich ook steeds meer toe op 
de relatie tussen geld, gezondheid 
en geluk.
Hij werd voor de Francqui-leerstoel 
voorgedragen door de faculteit 
Gezondheidszorg van de ULB 
wegens zijn grote wetenschappelijke 
verdienste: hij heeft meer dan 
400 publicaties achter zijn naam 
staan en schreef vier boeken, 
waaronder ‘Health economics for 
non-economists’ (2008) en ‘De 
prijs van uw gezondheid – is onze 
gezondheidszorg in gevaar?’ (2014). 
Zijn meest recente boek is ‘Je geld 
of je leven in de gezondheidszorg’, 
waarin hij aan de hand van 
waargebeurde verhalen toont hoe 
geld of het gebrek eraan onze 
gezondheidszorg bepaalt.

P.S.

Jef Boeckx krijgt 
prijs voor Vlaamse en 
Brusselse huisarts 
2017

Francqui-leerstoel  
voor Lieven Annemans

  D
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D e SSMG maakte meteen dui-
delijk dat ze zich niet verzet te-
gen de informatisering van de 

geneeskunde. Maar, zo klinkt het “wat 
men nu doet, is de huisarts verplichten 
te werken met een instrument dat niet 
op punt staat.” De vereniging wijst erop 
dat technische perikelen tijdens het con-
sult aanleiding kunnen geven tot stress, 
“wat niet bevorderlijk is voor de kwaliteit 
van de zorg.” Omdat de gegevensdeling 
niet altijd naar wens plaatsvindt, moet 
de apotheker soms naar de arts bellen – 
een extra bron van storende incidenten. 
En ook al raken die technische onvolko-
menheden van de baan, dan nog ziet de 
SSMG een aantal problemen opduiken. 
Het elektronisch voorschrift is momenteel 
niet bruikbaar voor magistrale bereidin-

gen en bij bezoek aan huis of in een WZC. 
Voor de auteurs van het communiqué 
betekent het gebruik van Recip-e een ver-
hoogde administratieve belasting, ook bij 
collega’s die goed met de computer over-
weg kunnen. Ze vrezen daarom dat zowel 
jongere als oudere artsen vroegtijdig de 
stethoscoop aan de wilgen zullen han-
gen. Dit kadert in een bezorgdheid rond 
een toenemend tekort aan huisartsen, dat 
nu in sommige regio’s van Wallonië al 
een nijpend probleem is.
Maxime Prévot, Waals minister bevoegd 
voor gezondheidszorg, heeft gezegd dat 
hij het inleggen van een toereikende to-
lerantieperiode zal bepleiten, hoewel hij 
erop wijst dat Recip-e een federaal pro-
ject is. De minister stelt vast dat oudere 
artsen sterk vertegenwoordigd zijn op 
de computercursussen die de Franstali-
ge kringkoepel Fag organiseert. Van de 
1.399 huisartsen die in 2016 deelnamen, 
was 30% ouder dan 65 jaar. Toch vreest 
ook hij voor een vroegtijdige uitstroom 
van de oudere generatie.
Bijzonder scherp was de uitval van  
Michel Meganck, voormalig SSMG-voor-
zitter. “Als ze het huisbezoek ten gronde 
willen richten, dan is dit wat ze moeten 
doen”, zei hij. Dr. Meganck wijst erop dat 
de overheid zich in het debat vooral toe-
spitst op de technische tekortkomingen 
van Recip-e, zodat ze de ogen kan slui-
ten voor de andere lacunes. “Als een arts 
zijn elektronische voorschriften opstelt 
op het ogenblik dat hij van zijn huisbe-
zoeken naar zijn praktijk terugkeert, dan 
is er al een hele tijdspanne verlopen 
waarin de patiënt zijn geneesmiddel niet 
kan gaan afhalen. Het zal dus kiezen zijn: 
het huisbezoek of het elektronisch voor-
schrift. Gaan ze binnenkort patiënten 

met een mobiliteitsprobleem met sani-
tair transport afhalen en ze naar medi-
sche centra brengen, zoals in de Verenig-
de Staten? Laat ze dat dan maar meteen 
zeggen…”
Deze berichten lokten op de site van ons 
Franstalig zusterblad Medi-Sphere een 
storm van reacties uit. In sommige reac-
ties was men verontwaardigd over het 
elektronische voorschrift, soms ook niet. 
U leest er een paar in de kadertjes. ❚

Johanne Mathy/M.L.
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Heftig protest tegen 
elektronisch voorschrift

Rommelde het in 
Vlaanderen een beetje 
bij de invoering van het 
elektronisch voorschrift, 
dan mogen we gerust 
zeggen dat het protest 
in Franstalig België 
torenhoog oplaait. 
De wetenschappelijke 
vereniging van huisartsen 
(Société Scientifique 
de Médecine Générale, 
SSMG) kroop voorwaar 
in de pen en verspreidde 
een communiqué. Ook 
de Waalse minister van 
Gezondheid liet van zich 
horen.

INTERACTIEF

“Ik ben 69 jaar en al 44 
jaar huisarts. Ik ben tegen 
het verplichten van het 
elektronisch voorschrift op 
1 januari 2018. Wordt mijn 
vrijheid om mijn patiënten 
te behandelen beknot door 
een banaal administratief 
document? Is dat de uitkomst 
van mijn studies, mijn 
toewijding, mijn ontelbare 
werkuren en mijn ervaring? 
Mijn patiënten zijn bang dat 
ik hen laat vallen… voor een 
‘niet-reglementair’ stukje 
papier. Als Maggie en haar 
beleid (!) zo voortdoen, stop  
ik ermee.” 

Dr. Jo Dubois, Bassilly

 “Nooit zal ik elektronisch 
voorschrijven. En niemand 
kan mij daarvan afhouden. 
Wat moet er van de patiënt 
worden als hij dringend een 
geneesmiddel nodig heeft en 
de computer dienst weigert?” 

Dr. George Mertens, Chastre

“Ik ga akkoord met de 
collega’s van de SSMG in 
verband met het elektronisch 
voorschrift tijdens het 
huisbezoek. Met al de rest ga 
ik niet akkoord. We hebben 
een jaar de tijd om de 
problemen op te lossen. Het 
beleid moet daar maar voor 
zorgen.” 

Dr. Luc Erpicum, Anthisnes

"De 
aangegeven 

problemen 
zijn het topje 

van een 
overigens 

probleemloze 
ijsberg"

Naar aanleiding van 
de ophef rond het 

elektronisch voorschrift 
reageert de directie van 

de vzw Recip-e in een 
brief aan onze redactie. 

Ze doet dat bij monde 
van voorzitter dr. Marc 

Moens en ondervoorzitter 
ap. Charles Ronlez. De 

woordvoerders geven aan 
dat de protestkreten een 
vertekend beeld schetsen 

van de globale realiteit. 
Maar er is wel een 
crisiscel opgericht.
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A l in onze editie van 8 
december 2016 (nr. 538) 
waarschuwde ASGB/

Kartel-voorzitter Reinier Hueting 
dat de huisartsen niet moesten 
paniekeren bij de vooropgestelde 
deadline van 1 januari 2018 voor 
de invoering van het verplichte 
elektronisch voorschrift. “Deze 
maatregel is onlogisch, want de 
verplichting om geïnformatiseerd 
te werken gaat pas in vanaf 2021”, 
aldus dr. Hueting. “We hebben 
dat op de medicomut aangekaart.” 
Ook hij wees op de afwezigheid 
van internetdekking in sommige 
gebieden van het land. Daarnaast 
gaf hij aan dat er waarschijnlijk een 
vereenvoudigde digitale applicatie 
zal komen voor incidentele 
voorschrijvers. Kortom, gebrek 
aan logica en een teveel aan 
technologische opdrachten voor 
één jaar. “We zullen het niet laten 
gebeuren”, zei hij.

M
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‘We zullen het niet laten 
gebeuren’

E en systeem dat niet werkt? 
“Ieder nieuw systeem moet 
kinderziekten doormaken”, ver-

goelijkt Recip-e. En met een paar cijfers 
wordt het beeld bijgesteld: “Die pro-
blemen zijn maar het zichtbare topje 
van een enorme ijsberg die voorts he-
lemaal geen problemen creëert. Tussen 
1 en 27 januari 2017 hebben meer dan 
9.000 artsen en 1.800 tandartsen niet 
minder dan 2,5 miljoen voorschriften 
opgesteld. Meer dan 1,8 miljoen (73%) 
voorschriften op de centrale server van 
Recip-e werden opgehaald door 99,6% 
van de apotheken op Belgisch grond-
gebied.” De helpdesk van Recip-e heeft 
enkele honderden boodschappen over 
problemen ontvangen, hoofdzakelijk 
van apothekers. Bij nadere analyse 
blijkt het om een twintigtal verschillen-
de problemen te gaan. 

De woordvoerders erkennen dat ieder 
probleem er één te veel is. Daarom is 
er een crisiscel opgericht, om onder lei-
ding van een crisismanager alle gemel-
de problemen snel en concreet op te 
lossen. De crisiscel zal ook communice-
ren met de artsen, de apothekers en het 
grote publiek, “hopelijk met de steun 
van de overheid”. Een andere maatregel 
is dat Recip-e nationale, multidiscipli-
naire vergaderingen gaat organiseren 
om de verschillende betrokken discipli-
nes als één netwerk rond het elektro-
nisch voorschrift te laten functioneren. 

Is het elektronisch voorschrift een sys-
teem dat artsen uitsluit? Helemaal niet, 
volgens Recip-e. De vzw geeft aan dat 
ze met iedereen vooruit wil: “Het is niet 
de bedoeling bepaalde artsen ervan 
te weerhouden hun beroep uit te oe-
fenen, omdat ze niet overweg kunnen 
met complexe technische middelen. We 
denken daarbij onder meer aan gepen-
sioneerde artsen, artsen die maar af en 
toe voorschrijven en specialisten die in 
een privépraktijk werken zonder com-
puterdossier. Iedereen moet dus de 

mogelijkheid krijgen om dit voorschrift 
te maken, dat noodzakelijk is voor de 
behandeling van de patiënt. Dat lijkt 
ons een conditio sine qua non voor je 
het systeem gaat verplichten.” We zijn 
ermee bezig, aldus Recip-e. Maar… 
“Laten we eerst de huidige problemen 
oplossen.”  ❚

M.L.
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“De hiv-infectie is niet echt 
meer een zeldzame aan-
doening”, zegt dr. Eric 

Florence, medeorganisator van de cur-
sus. “Vooral dankzij de sterk verbeterde 
behandeling hebben hiv-patiënten mo-
menteel een bijna normale levensver-
wachting, wat hun prevalentie in de be-
volking heeft doen stijgen. Ook voor hen 
is de huisarts het aanspreekpunt bij uit-
stek voor medische zorg. Het is dus be-
langrijk dat huisartsen correcte informa-
tie kunnen geven over de behandeling, 
transmissierisico, prognose, enzovoort.”
De cursus staat niet alleen stil bij de me-
dische en paramedische aspecten van 
de hiv-infectie, maar bespreekt bijvoor-
beeld ook de voeding, naast juridische, 
psychologische en ethische implicaties. 
Het sprekerspanel is daarom multidis-
ciplinair samengesteld, met experts uit 
alle relevante vakgebieden. 
Er is bijzondere aandacht voor de risico-
groepen, zoals MSM en personen van 
Afrikaanse origine. De cursisten krijgen 
een beeld van de manier waarop de zorg 
voor hiv-patiënten in België georgani-
seerd is. “Als Instituut voor Tropische 
Geneeskunde bespreken we bovendien 
de situatie op wereldschaal”, aldus dr. 
Florence. 
Uiteraard is de huisarts ook betrokken 
bij de diagnose. Een domein dat de 
jongste jaren flink geëvolueerd is, weet 
Eric Florence. Huisartsen die in contact 
kunnen komen met hiv-patiënten, moe-
ten dus weten hoe men de diagnostische 
tests interpreteert en hoe men over de 
resultaten communiceert. Maar eerst en 
vooral: wanneer moet men denken aan 
een hiv-infectie? Wat zijn de bevindingen 
die de arts ertoe moeten aanzetten een 
test uit te voeren? 
Ten slotte is ook preventie een belangrijk 
hoofdstuk, met aandachtspunten zoals 
het gebruik van het condoom en preven-
tieve medicatie.
Hiv is een ziekte die in de afgelopen 15 
jaar ‘genormaliseerd’ is. Patiënten die 
een adequate behandeling krijgen, kun-
nen momenteel een normaal leven lei-
den, zowel professioneel als privé. Toch 
moet men voor ogen houden dat het da-
gelijkse gebruik van medicatie een extra 

belasting blijft. Normalisering moet er 
ook zijn op vlak van het beeld dat de arts 
zich van de potentieel besmette persoon 
vormt. De hiv-infectie is niet beperkt tot 
een paar welbekende risicogroepen, zo-
als MSM en prostitués. Ook (vooral jon-
ge) mensen uit de algemene bevolking 
raken wel eens besmet. 

Op dit ogenblik worden iets meer  
dan 15.000 hiv-patiënten opgevolgd in 
België. 

In 2015 waren er 1.000 nieuwe  
diagnosen. Dat betekent een lichte da-
ling ten opzichte van de voorgaande 
jaren. We weten dat een aantal diagnos-
ticeerde patiënten niet onder behan-
deling zijn, en dat de diagnose bij een 
aantal besmette personen niet gesteld 
is. “Vandaar ook dat we met deze cur-
sus de alertheid bij de artsen willen aan-
scherpen”, zegt de Antwerpse arts nog. ❚

M.L.
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Hiv-cursus belicht patiënt vanuit vele invalshoeken
Van 8 maart tot 21 juni 
trekt het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde 

van leer met een update 
over de behandeling 

en begeleiding van hiv-
patiënten. En begeleiding: 

want de cursus bekijkt 
niet alleen de medische 

aspecten van wat in 
de jongste decennia 

geëvolueerd is van een 
dodelijke infectie naar een 

chronische ziekte.

BEROEPSNIEUWS

WANNEER? 
12 woensdagavonden tussen  

8 maart en 21 juni

WAAR? 

Instituut voor Tropische  
Geneeskunde, Nationalestraat 155,  

2000 Antwerpen

Voor meer info en inschrijving:  
via onze nieuwsbrief van 26 januari of: via 
de site van het Itg (www.itg.be), onder de 

thumbnail ‘Onderwijs’ > link ‘Opleidingen’.
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 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg harde capsules - Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg harde capsules - Trinomia 100 
mg/20 mg/2,5 mg harde capsules. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg harde capsules. 
Elke capsule bevat 100 mg acetylsalicylzuur, 20 mg atorvastatine (als 21,69 mg atorvastatinecalciumtrihydraat) en 10 mg ramipril. Trinomia 
100 mg/20 mg/5 mg harde capsules. Elke capsule bevat 100 mg acetylsalicylzuur, 20 mg atorvastatine (als 21,69 mg atorvastatinecalciumtri-
hydraat) en 5 mg ramipril. Trinomia 100 mg/20 mg/2,5 mg harde capsules. Elke capsule bevat 100 mg acetylsalicylzuur, 20 mg atorvastatine 
(als 21,69 mg atorvastatinecalciumtrihydraat) en 2,5 mg ramipril. FARMACEUTISCHE VORM. Harde capsule. THERAPEUTISCHE INDICATIES. 
Trinomia is geïndiceerd voor de secundaire preventie van cardiovasculaire voorvallen als substitutietherapie bij volwassen patiënten wiens 
toestand voldoende onder controle is met toediening van de afzonderlijke bestanddelen op hetzelfde tijdstip aan dezelfde therapeutische doses. 
DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING. Dosering. Volwassenen. Patiënten wiens toestand onder controle is met dezelfde therapeutische 
doses acetylsalicylzuur, atorvastatine en ramipril kunnen onmiddellijk worden overgeschakeld op Trinomia capsules. Het opstarten van de 
behandeling moet onder medisch toezicht plaatsvinden. Voor cardiovasculaire preventie is de beoogde onderhoudsdosis Ramipril 10  mg 
eenmaal daags. Pediatrische patiënten. Trinomia is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Speciale 
populaties. Patiënten met een verminderde nierfunctie: Bij patiënten met een verminderde nierfunctie moet de dagdosis gebaseerd zijn op 
de creatinineklaring: als de creatinineklaring ≥60 ml/min is, bedraagt de maximale dagelijkse dosis ramipril 10 mg; als de creatinineklaring tussen 30-60 ml/min ligt, bedraagt de maximale dagelijkse dosis ramipril 5 mg. Bij 
patiënten die hemodialyse ondergaan en/of een ernstig verminderde nierfunctie hebben (creatinineklaring <30 ml/min) is Trinomia gecontra-indiceerd. Patiënten met een verminderde leverfunctie: Trinomia moet met 
voorzichtigheid worden toegediend in geval van een verminderde leverfunctie. Vóór aanvang van de behandeling en nadien op regelmatige tijdstippen moeten leverfunctietesten worden uitgevoerd. Bij patiënten die tekenen 
of symptomen ontwikkelen die op leverschade wijzen, moeten leverfunctietesten worden uitgevoerd. Patiënten die verhoogde transaminasen ontwikkelen, moeten gecontroleerd worden totdat de afwijking(en) verdwenen 
zijn. Bij een aanhoudende transaminaseverhoging van meer dan 3 maal de bovengrens van de normaalwaarden (ULN) is het aanbevolen om de toediening van Trinomia stop te zetten. Bij deze patiënten is de maximale 
dagelijkse dosis ramipril 2,5 mg en mag de behandeling uitsluitend worden gestart onder nauwgezet medisch toezicht. Trinomia is gecontra-indiceerd voor gebruik bij patiënten met een ernstig of actief verminderde leverfunc-
tie. Ouderen. Bij bejaarde en zwakke patiënten moet de behandeling met voorzichtigheid worden opgestart omdat de kans op bijwerkingen groter is. Wijze van toediening. Trinomia harde capsule zijn bestemd voor oraal 
gebruik. Trinomia moet oraal worden ingenomen als één capsule per dag, bij voorkeur na een maaltijd. Trinomia moet met vloeistof worden doorgeslikt. De capsules mogen niet worden gekauwd of verpulverd voordat ze 
worden doorgeslikt. De capsules mogen niet worden geopend. De wijze waarop de capsules zijn afgesloten waarborgt de farmacologische eigenschappen van de werkzame sto�en. Vermijd het drinken van pompelmoessap 
tijdens het gebruik van Trinomia. CONTRA-INDICATIES. Overgevoeligheid voor de werkzame sto�en of voor één van de in rubriek 6.1 van de Samenvatting van de Productkenmerken vermelde hulpsto�en, voor andere 
salicylaten, voor niet-steroïde anti-in�ammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), voor andere ACE (Angiotensin Converting Enzyme) -remmers of voor tartrazine. Overgevoeligheid voor soja of pinda. Bij een voorgeschiedenis van 
astma-aanvallen of andere allergische reacties op salicylzuur of andere niet-steroïde analgetica/anti-in�ammatoire middelen. Actieve of voorgeschiedenis van terugkerende maagzweer en/of maag-/darmbloeding of andere 
soorten bloeding, zoals cerebrovasculaire bloedingen. Hemo�lie en andere bloedingsstoornissen. Ernstige nier- en leverfunctiestoornissen. Patiënten die hemodialyse ondergaan. Ernstige hartinsu�ciëntie. Gelijktijdige 
behandeling met methotrexaat aan een dosis van 15  mg of meer per week. Het gelijktijdig gebruik van Trinomia met aliskiren-bevattende geneesmiddelen is gecontra-indiceerd bij patiënten met diabetes mellitus of 
nierinsu�ciëntie (GFR < 60 ml/min/1,73 m2). Patiënten met neuspoliepen gerelateerd aan astma veroorzaakt of verergerd door acetylsalicylzuur. Actieve leverziekte of onverklaarbare, aanhoudende verhogingen in 
serumtransaminasen van meer dan 3 maal de bovengrens van de normaalwaarden. Tijdens zwangerschap en borstvoeding, en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen gepaste anticonceptiemaatregelen nemen. 
Gelijktijdige behandeling met tipranavir of ritonavir, vanwege het risico op rabdomyolyse. Gelijktijdige behandeling met ciclosporine, vanwege het risico op rabdomyolyse. Voorgeschiedenis van angio-oedeem (erfelijk, 
idiopathisch of veroorzaakt door eerder angio-oedeem bij ACE-remmers of Angiotensine-II-receptorantagonisten (AIIRA’s). Extracorporale behandelingen die leiden tot contact van bloed met negatief geladen oppervlakken. 
Signi�cante bilaterale arteria renalis stenose of stenose van de arteria renalis van één enkele functionerende nier. Ramipril mag niet gebruikt worden bij patiënten met een hypotensieve of hemodynamisch instabiele toestand. 
Kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Bij kinderen jonger dan 16 jaar met koorts, griep of waterpokken bestaat een risico op Reye-syndroom. BIJWERKINGEN. Samenvatting van het veiligheidspro�el. Trinomia mag 
alleen worden gebruikt als substitutietherapie bij patiënten die adequaat onder controle zijn met de monocomponenten die gelijktijdig worden gegeven in gelijke therapeutische doses. De vaakst voorkomende bijwerkingen 
die zijn geassocieerd met aspirinebehandeling zijn maag-darmklachten. Ulceratie en bloeding komen soms voor (minder dan 1 geval per 100). Perforatie van het maag-darmkanaal komt zeer zelden voor (minder dan 1 geval 
per 10000). Informeer onmiddellijk uw arts wanneer u zwarte ontlasting opmerkt of bloed in uw braaksel (tekenen van ernstige maagbloeding). Bekende bijwerkingen van behandeling met ramipril zijn aanhoudende droge 
hoest en reacties als gevolg van hypotensie. Soms (minder dan 1 geval per 100) werden als bijwerking bij behandeling met ramipril angio-oedeem, verminderde nierfunctie en verminderde leverfunctie gezien. Neutropenie, 
agranulocytose komen zelden voor (minder dan 1 geval per 1000). Myalgie (spierpijn, spierspasmen, gewrichtszwelling) is een vaak voorkomende bijwerking bij behandeling met statinen. Myopathie en rhabdomyolyse komen 
zelden voor (minder dan 1 geval per 1000). Monitoring van CK moet worden overwogen als onderdeel van de evaluatie van patiënten met CK-spiegels die aanzienlijk zijn verhoogd op de baseline (> 5 maal de ULN). In de 
atorvastatine placebogecontroleerde klinisch onderzoek database van 16066 (8755 atorvastatine vs. 7311 placebo) patiënten behandeld voor een gemiddelde periode van 53 weken stopte 5,2% van de patiënten op atorvasta-
tine als gevolg van bijwerkingen vergeleken met 4,0% van de patiënten op placebo. Net als bij andere HMG-CoA reductaseremmers zijn verhoogde serumtransaminasen gemeld bij patiënten die atorvastastine kregen Deze 
veranderingen waren meestal licht, van voorbijgaande aard en onderbreking van de behandeling was niet nodig. Klinisch belangrijke (> 3 maal de bovengrens van normaal) verhogingen in serumtransaminasen traden op bij 
0,8% van de patiënten op atorvastatine. Deze verhogingen waren dosisgerelateerd en waren bij alle patiënten reversibel. Verhoogde serumcreatinekinase (CK) spiegels hoger dan 3 maal de bovengrens van normaal traden op 
bij 2,5% van de patiënten op atorvastatine, soortgelijk aan andere HMG-CoA reductaseremmers in klonische onderzoeken. Spiegels hoger dan 10 maal het normale hoogste bereik traden op bij 0,4% van de met atorvastatine 
behandelde patiënten. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij sommige statinen: Seksuele disfunctie. Depressie. Uitzonderlijke gevallen van interstitiële longziekte, met name bij langdurige behandeling. Diabetes mellitus: 
de frequentie zal afhangen van de aanwezigheid of afwezigheid van risicofactoren (nuchter bloedglucose ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30kg/m2, verhoogde triglyceriden, voorgeschiedenis van hypertensie). Bijwerkingen: Zeer vaak 
(≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1000, < 1/100); zelden (≥ 1/10000, < 1/1000); zeer zelden (< 1/10000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Bloed- en lymfestelselaandoe-
ningen. Eosino�lie: Ramipril: Soms. Aantal witte bloedcellen verminderd (inclusief neutropenie of agranulocytose), aantal rode bloedcellen verminderd, hemoglobine verminderd, aantal  trombocyten verminderd (trombocy-
topenie):  Ramipril: Zelden.  Er zijn meldingen geweest van ernstige bloedingen die in sommige gevallen levensbedreigend kunnen zijn, zoals hersenbloedingen, vooral bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie en/of 
gelijktijdige behandeling met anticoagulantia: ASA: Zelden. Bloedingen zoals neusbloeding, bloeding van het tandvlees, bloeding van de huid of urogenitale tractus zijn waargenomen met als gevolg een mogelijke verlenging 
van de stollingstijd. Dit e�ect kan gedurende 4 tot 8 dagen na inname aanhouden: ASA  : Zelden. Thrombocytopenia: Atorvastatine: Zelden. Beenmergfalen, pancytopenie, hemolytische anemie: Ramipril: Niet bekend. 
Maagdarmstelselaandoeningen. Maag-darmklachten zoals zuurbranden, nausea, braken, maagpijn en diarree: ASA: Zeer vaak. Licht bloedverlies uit het maag-darmkanaal (microbloeding): ASA: Zeer vaak. Dyspepsie, 
nausea, diarree: Ramipril: Vaak – Atorvastatine: Vaak. Braken: Ramipril: Vaak – Atorvastatine: Soms. Spijsverteringsstoornissen, abdominaal ongemak: Ramipril: Vaak. Maag-darmontsteking: Ramipril: Vaak – ASA: Soms. 
Constipatie: Ramipril: Soms – Atorvastatine: Vaak. Flatulentie: Atorvastatine: Vaak. Maag-darmzweren: ASA: Soms. Maag-darmbloedingen: ASA: Soms. Ferriprieve anemie door occult bloedverlies uit het maag-darmkanaal na 
langdurig gebruik:  ASA: Soms. Abdominale pijn boven en onder, eructatie, pancreatitis: Atorvastatine: Soms. Pancreatitis (gevallen van fatale a�oop zijn zeer uitzonderlijk gemeld met ACE-remmers), pancreasenzymen 
verhoogd, angio-oedeem van de dunne darm, abdominale pijn boven inclusief gastritis, droge mond: Ramipril: Soms. Glossitis: Ramipril: Zelden. Perforatie van een zweer in het maag-darmkanaal. Neem onmiddellijk contact 
op met uw arts wanneer u merkt dat u zwarte stoelgang heeft of dat er bloed aanwezig is bij het braken (tekenen van ernstige maagbloeding): ASA: Zeer zelden. Stomatitis aphtosa: Ramipril: Niet bekend. Ademhalingsstel-
sel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen. Paroxysmale bronchospasmen, ernstige dyspneu, rhinitis, neusverstopping: ASA: Vaak. Faryngolaryngeale pijn, epistaxis: Atorvastatine: Vaak. Niet-productieve prikkelhoest, 
bronchitis, sinusitis, dyspneu: Ramipril: Vaak. Bronchospasme inclusief astma verergerd, neusverstopping: Ramipril: Soms. Infecties en parasitaire aandoeningen.  Nasofaryngitis: Atorvastatine: Vaak. Zenuwstelselaan-
doeningen. Hoofdpijn: Ramipril: Vaak - Atorvastatine: Vaak. Duizeligheid: Ramipril: Vaak - Atorvastatine: Soms. Vertigo, agueusie: Ramipril: Soms. Paresthesie, dysgeusie: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Soms. Hypo-esthesie, 
amnesie: Atorvastatine: Soms. Perifere neuropathie: Atorvastatine: Zelden. Tremor, evenwichtsstoornis: Ramipril: Zelden. Cerebrale ischemie inclusief ischemische beroerte en transient ischaemic attack, psychomotorische 
vaardigheden verminderd, branderig gevoel, parosmie: Ramipril: Niet bekend. Hoofdpijn, duizeligheid, gehoorverlies of oorsuizen (tinnitus) en mentale verwardheid: ASA: Niet toepasbaar (kunnen symptomen zijn van een 
overdosis.). Huid- en onderhuidaandoeningen. Uitslag, vooral maculopapuleus: Ramipril: Vaak. Huidreacties: ASA: Soms. Urticaria, huiduitslag, pruritus, alopecie: Atorvastatine: Soms. Angio-oedeem; in zeer uitzonderlijke 
gevallen kan obstructie van de luchtwegen veroorzaakt door angio-oedeem tot een fatale a�oop leiden; pruritus, hyperhidrose: Ramipril: Soms. Angioneurotisch oedeem, dermatitis bullosa inclusief erythema multiforme, 
syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse: Atorvastatine: Zelden. Exfoliatieve dermatitis, urticaria, onycholysis: Ramipril: Zelden. Fotosensibiliteitsreactie: Ramipril: Zeer zelden. Erythema multiforme: 
Ramipril: Niet bekend – ASA: Zeer zelden. Toxische epidermale necrolyse, syndroom van Stevens-Johnson: Ramipril: Niet bekend. Pem�gus, psoriasis verergerd, dermatitis psoriasiforme, exantheem of enantheem pemphig-
oides of lichenoides, alopecie: Ramipril: Niet bekend. Immuunsysteemaandoeningen. Allergische reacties: Atorvastatine: Vaak. Overgevoeligheidsreacties van huid, luchtwegen, maag-darmkanaal, en cardiovasculair 
systeem, vooral bij astmapatiënten (met als mogelijke symptomen: verlaging van de bloeddruk, dyspneu, rhinitis, neusverstopping, anafylactische shock, Quincke-oedeem): ASA: Zelden. Anafylaxe: Atorvastatine: Zeer zelden. 
Anafylactische of anafylactoïde reacties, antinucleaire antistof verhoogd: Ramipril: Niet bekend. Lever- en galaandoeningen. Hepatitis: Atorvastatine: Soms. Leverenzymen en/of bilirubine geconjugeerd verhoogd: Ramipril: 
Soms. Cholestase: Atorvastatine: Zelden. Cholestatische icterus, hepatocellulaire schade: Ramipril: Zelden. Leverfalen: Atorvastatine: Zeer zelden. Verhoogde waarden bij bloedonderzoek van de lever: ASA: Zeer zelden. Acuut 
leverfalen, cholestatische of cytolytische hepatitis (fatale a�oop was zeer uitzonderlijk): Ramipril: Niet bekend. Nier- en urinewegaandoeningen. Verminderde nierfunctie inclusief nierfalen acuut, urinedebiet verhoogd, 
verergering van vooraf bestaande proteïnurie, bloedureum verhoogd, bloedcreatinine verhoogd: Ramipril: Soms. Verminderde nierfunctie: ASA: Zeer zelden. Voedings- en stofwisselingsstoornissen. Hyperglykemie: 
Atorvastatine: Vaak. Bloedkalium verhoogd: Ramipril: Vaak. Hypoglykemie: Atorvastatine: Soms – ASA: Zeer zelden. Gewichtstoename: Atorvastatine: Soms. Anorexie: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Soms. Verminderde 
eetlust: Ramipril: Soms. Bij lage doses verlaagt acetylsalicylzuur de excretie van urinezuur. Bij gevoelige patiënten kan dit aanvallen van jicht veroorzaken: AAS: Zeer zelden. Bloednatrium verlaagd: Ramipril: Niet bekend. 
Psychische stoornissen. Nachtmerries, insomnia: Atorvastatine: Soms. Neerslachtigheid, angst, zenuwachtigheid, rusteloosheid, slaapstoornis, inclusief slaperigheid: Ramipril: Soms. Verwarde toestand: Ramipril: Zelden. 
Aandachtsstoornis: Ramipril: Niet bekend. Oogaandoeningen. Wazig zien: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Soms. Visusstoornis: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Zelden. Conjonctivitis: Ramipril: Zelden. Evenwichtsorgaan- 
en ooraandoeningen. Tinnitus: Ramipril: Zelden - Atorvastatine: Soms. Gehoor belemmerd: Ramipril: Zelden. Gehoorverlies: Atorvastatine: Zeer zelden. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen. Myalgie, 
spierspasmen: Ramipril: Vaak - Atorvastatine: Vaak. Pijn in de ledematen, gewrichtszwelling, rugpijn: Atorvastatine: Vaak. Artralgie: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Vaak. Nekpijn, spiervermoeidheid: Atorvastatine: Soms. 
Myopathie, myositis, rabdomyolyse, tendinopathie, soms gecompliceerd door ruptuur: Atorvastatine: Zelden. Immuungemedieerde necrotiserende myopathie: Atorvastatine: Niet bekend. Voortplantingsstelsel- en 
borstaandoeningen. Voorbijgaande erectiele impotentie, libido verlaagd: Ramipril: Soms. Gynecomastie: Ramipril: Niet bekend - Atorvastatine: Zeer zelden. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornis-
sen. Pijn op de borst, vermoeidheid: Ramipril: Vaak - Atorvastatine: Soms. Pyrexie: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Soms. Malaise, perifeer oedeem. Atorvastatine: Soms. Asthenie: Ramipril: Zelden - Atorvastatine: Soms. 
Onderzoeken. Leverfunctietest abnormaal, creatinekinase in het bloed verhoogd: Atorvastatine:  Vaak. Witte bloedcellen in de urine positief: Atorvastatine: Soms. Hartaandoeningen. Myocardischemie inclusief angina 
pectoris of myocardinfarct, tachycardie, aritmie, hartkloppingen, perifeer oedeem: Ramipril: Soms. Bloedvataandoeningen. Hypotensie, orthostatische bloeddruk verlaagd, syncope: Ramipril: Vaak. Overmatig blozen: 
Ramipril: Soms. Vasculaire stenose, hypoperfusie, vasculitis: Ramipril: Zelden. Ziekte van Raynaud: Ramipril: Niet bekend. Melding van vermoedelijke bijwerkingen. Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel 
vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te melden via de website www.fagg.be of het e-mailadres adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. Ferrer Internacional, S.A. 
- Gran Vía Carlos III, 94 - 08028 Barcelona – Spanje. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. BE469555 - BE469546 - BE469637. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST. Datum van 
goedkeuring: 09/2015. Geneesmiddel op medisch voorschrift.
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TRINOMIA 100mg/20mg/2,5mg x 28 caps B € 15,20

TRINOMIA 100mg/20mg/2,5mg x 98 caps B € 33,02
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TRINOMIA 100mg/20mg/5mg x 98 caps B € 37,78
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Een assistent voor elke huisarts?

Eind vorig jaar pleitte de Konink-
lijke Academie voor Geneeskun-
de van België, een adviesorgaan 

van de Vlaamse Gemeenschap, voor de 
creatie van een nieuw beroep in de ge-
zondheidszorg: de assistent van de huis-
arts naar het voorbeeld van de physician 
assistant zoals die nu al bestaat in de 
Verenigde Staten en Canada. Twee Waal-
se kamerleden, Daniel Senesael (PS) 
en Catherine Fonck (CDH), wilden van  

Maggie De Block (Open VLD) weten of zij 
eraan denkt om dit bijkomende beroep in 
de gezondheidzorg in overweging te ne-
men. Of ze al contacten hierover gehad 
heeft met de vertegenwoordigers van de 
artsen. “Overweegt u om proefprojecten 
op te starten zoals dat vandaag het geval 
is in buurlanden als Nederland, Duits-
land en Groot-Brittannië?”, wilden ze van 
haar te weten komen.
De minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid wilde eerst en vooral wat 
onduidelijkheid uit de wereld helpen. “Er 
mag geen verwarring ontstaan tussen de 
assistent van de arts zoals de Koninklijke 
Academie die vraagt en die bij voorkeur 
een master in biomedische wetenschap-
pen heeft, én de praktijkassistent waar-
naar ook soms verwezen wordt. Deze 
laatste heeft enkel rol in de administra-
tieve ondersteuning van de arts, terwijl 
de eerste duidelijk een medisch profiel 
heeft”, verduidelijkt De Block.
De minister vroeg de Hoge Raad van Art-
sen-specialisten en Huisartsen, de Fede-
rale Raad van Paramedische Beroepen 
en de Federale Raad voor Verpleegkun-
dige om advies. Dat advies kwam bij de 
minister toe in de herfst van vorig jaar 
en is niet meteen positief voor de oprich-
ting van een nieuw beroep als dat gaat in 
de richting van een administratieve prak-
tijkassistent. “De adviesorganen stellen 
vast dat er al voldoende beroepsgroe-
pen zijn die deze taak op zich kunnen 
nemen. Ze denken daarbij aan verpleeg-
kundigen en technici in medische labora-
toria die een arts of een praktijk kunnen 
assisteren. Maar vermits de organisatie 
van de eerste lijn overgedragen is aan 
de gemeenschappen, heb ik geen be-
voegdheid meer op dit vlak”, aldus de 
minister. “Het zijn zij die dit eventueel 
moeten uitwerken en in geval ze ervoor 
kiezen ook voor de financiering instaan.”
Persoonlijk ziet de minister weinig heil 
in een nieuw beroep. “In de loop van de 
komende maanden is er overleg over 
de manier waarop bepaalde medische 
bevoegdheden kunnen worden over-
gedragen aan andere zorgverstrekkers, 
meer bepaald verpleegkundigen. De  
invoering van een physician assistant of 
een praktijkassistent lijkt me daarom niet 
noodzakelijk. Daarom is het niet nodig 
om proefprojecten te lanceren om deze  
mogelijkheid verder te onderzoeken.” 
De beide Franstalige kamerleden uit de 
oppositie konden zich vinden in het ant-
woord van de minister. Catherine Fonck 
benadrukte net als de minister dat zij 
eerder heil ziet in een verder uitgewerk-
te samenwerking tussen huisartsen en 
(thuis)verpleegkundigen. “Dat betekent 
een echte meerwaarde voor de patiënt. 
Denk maar aan het voorbeeld van de 
wondzorg. De verpleegkundige kan hier 
echt als een assistent van de huisarts 
optreden en hem bijvoorbeeld raad ge-
ven in verband met het type pleister dat 
moet gebruikt worden.” ❚

Filip Ceulemans

Belgische huisartsen hebben de langste werkweek van  
alle Europese huisartsen. Kan de creatie van het beroep 
van een assistent voor de huisarts daar verandering in 
brengen? Een vraag van Daniel Senesael (PS) en  
Catherine Fonck (CDH) aan minister van Sociale Zaken 
Maggie De Block (Open VLD) in de kamercommissie  
Volksgezondheid.

THERABEL
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bij secundaire cardiovasculaire preventie
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Als we het even defaitistisch bekijken, kunnen we 
ons afvragen: zijn de apothekers ongerust nu 
het elektronisch voorschrift met tromgeroffel en 

klaroengeschal zijn intrede gedaan heeft? Zijn ze bang 
dat de patiënten binnenkort met een QR-code op hun 
smartphone hun geneesmiddelen kunnen gaan afhalen 
in de dichtstbijzijnde supermarkt? Alles wel beschouwd 
zouden we het misschien kunnen stellen zonder de apo-
theker, en op die manier besparen op een gezondheids-
budget dat systematisch te hoog wordt bevonden.

Een verruiming van het aanbod
Laten we dit soort verdachtmakingen (die misschien 
niet helemaal paranoïde zijn) even terzijde laten, en 
kijken wat magistrale bereidingen precies te bieden 
hebben. Om zijn argumentatie gestalte te geven heeft 
de Apothekersbond een vzw opgericht, onder de naam 
Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg (MFK). De vzw 
heeft op haar beurt een charter in het leven geroepen, 
die artsen ervan moet overtuigen opnieuw in hun ma-
gistrale pen te kruipen. Het charter geldt tegelijk als ma-
nifest, want de vzw wil ook het beleid aanspreken. In 
de slipstream van een enquête bij zijn leden verwijst 
de Apothekersbond in een communiqué naar de casus 
van het jongetje Thomas: “Thomas is negen jaar oud. 
Het is een vrolijk, creatief en nieuwsgierig kind. Al vanaf 
zijn eerste levensjaren bereidt de apotheker voor hem 
een siroop tegen hoge bloeddruk. Thomas heeft een 
aangeboren afwijking van de linkernier, waardoor zijn 
bloeddruk doorlopend te hoog is. In samenspraak met 
de nefroloog past de apotheker regelmatig de dosering 
van de siroop aan, naargelang het gewicht van het kind. 
Op die manier krijgt Thomas een gepersonaliseerde be-
handeling, die hij gemakkelijk kan innemen. In België 
is de medicatie die Thomas nodig heeft alleen beschik-
baar onder vorm van tabletten, in een dosering die niet 
geschikt is voor jonge kinderen.”

Een beperkte markt
We stuiten hier op een probleem dat zich regelmatig in 
de praktijk voordoet: de ‘officiële’ geneesmiddelenmarkt 

is in België beperkter dan in de ons omringende landen. 
Dat geldt zowel voor het aantal beschikbare moleculen 
als voor het aantal beschikbare doseringen. Maar de 
APB heeft ook andere argumenten achter de hand. Het 
is soms moeilijk bij een patiënt te kiezen tussen dosering 
x en dosering 2x. Dosering x volstaat soms niet, terwijl 
2x bijwerkingen veroorzaakt. Daarom kan het handig zijn 
als men als dosering 1,5x kan aanbieden. Dat er geen 
EBM-onderzoek bestaat over die dosering, mag niet al-
tijd een obstakel zijn. Soms komt men in een situatie te-
recht waarbij het gezond verstand ingeeft dat we maar 
beter eens die andere dosering kunnen uittesten.

De APB verwijst ook naar het probleem van therapie-
trouw. Twee actieve bestanddelen samenbrengen in 
één afleveringsvorm kan de oplossing zijn bij een pati-
ent die niet altijd even gemakkelijk zijn medicatiesche-
ma volgt of het soms vergeet. Dat is niet zo zeldzaam, 
ondanks het gebruik van allerlei middelen om de thera-
pietrouw te verhogen, zoals elektronische pillendozen.
Een siroop, zoals die van de kleine Thomas, kan ook 
handig zijn bij patiënten met slikstoornissen. Dat is 
geen kleine groep patiënten. Denk maar aan mensen 
met dementie of met een aangeboren handicap. Ook al 
leidt verslikken maar zelden tot de dood, toch wil men 
dit soort incidenten tot een minimum beperken.

Recip-e moet aangepast worden
Het MFK-charter vestigt de aandacht op een aantal strui-
kelblokken bij het gebruik van de magistrale receptuur. 
Sommige zijn van technische aard (zoals beperkingen 
opgelegd aan het gebruik van hulpstoffen), andere rich-
ten zich rechtstreeks tot de voorschrijver. Zo oordeelt het 
charter dat er “onvoldoende opleiding is voor de magis-
trale receptuur in het curriculum van de (huis)arts.” MFK 
wil ook dat magistrale bereidingen aan bod komen in de 
ontwikkeling van Recip-e: “Dit is vandaag de dag niet op 
een aangepaste manier opgenomen. Het wordt hoog tijd 
om een volwaardige voorschrijfmodule voor magistrale 
bereidingen te ontwikkelen in het kader van Recip-e.” ❚

Dr. Claude LeroyM
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Magistrale bereidingen, een gebruik waar 
stilaan mos op groeit?

Magistrale bereidingen zijn nog lang 
niet uitgeteld, denkt de APB. De  
Apothekersbond maakt op deze 

manier een balans op van 2016, een 
jaar dat werd gekenmerkt door een 
verstrenging in de gezondheidszorg. 

Wat moet de huisarts met deze  
optimistische uitspraak? Is het  

corporatisme? Of een stap in de  
richting van gepersonaliseerde  

geneeskunde?

BEROEPSNIEUWS
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Magistrale receptuur moet 
op basis van Therapeutisch 
Magistraal Formularium
Welke plaats kunnen we de magistrale bereidingen toekennen in de 
huisartspraktijk? We vonden een deskundig oordeel bij prof. Thierry 
Christiaens, huisarts en klinisch farmacoloog verbonden aan de Universiteit 
Gent en het BCFI. “Het is zeker geen zuiver verhaal van pro of contra”, zegt hij.

“We moeten toch wel realistisch blijven”, 
aldus prof. Christiaens. “Ten opzichte 
van magistrale bereidingen biedt de 

industriële setting veel meer mogelijkheden qua accu-
raatheid en kwaliteitscontrole. Het is dus niet de bedoe-
ling dat we een magistrale bereiding gaan voorschrijven 
als er een geschikt industrieel preparaat voorhanden is. 
De magistrale receptuur heeft dus een beperkte plaats. 
Maar het klopt zeker dat ze een meerwaarde biedt als 
men in het industriële repertorium niet de juiste do-
sering of de meest adequate toedieningsvorm vindt. 
Kinderen en patiënten met slikproblemen zijn hier twee 
belangrijke doelgroepen. Voorwaarde is wel dat men 
betrouwbare preparatierichtlijnen hanteert.”

In sommige kringen zwaait men met het argument dat 
magistrale bereidingen goedkoper zijn voor de patiënt. 
Ook daar hoort een kanttekening bij: “Als de magistrale 
bereiding terugbetaald is, valt ze goedkoper uit voor de 
patiënt. Maar dan is ze andersom weer duurder voor 
de gemeenschap. De tijdrovende, technische interven-
tie van de apotheker wordt terecht met een aangepast 
honorarium vergoed. Dat betekent meteen dat magis-
trale bereidingen die niet worden terugbetaald, voor de 
patiënt meestal duurder zijn dan specialiteiten.” Zie ook 
kader Terugbetaald onder strenge voorwaarden.

De arts kan in principe kiezen hoe hij een magistrale 
bereiding samenstelt. Thierry Christiaens: “Als klinisch 
farmacoloog hecht ik veel belang aan het Therapeu-
tisch Magistraal Formularium (TMF) van het Fagg, dat 
de gevalideerde magistrale bereidingen inventariseert. 
Dat formularium is gegroeid uit een expertconsensus, 
waarbij er grondig naar een aantal parameters gekeken 
is, zoals de stabiliteit van de bereiding. Ik dring erop 
aan dat artsen zich in de praktijk daarop baseren, en 
niet op andere, diverse formularia die in België in om-
loop zijn. De wetenschappelijke onderbouw van die 
documenten is onduidelijk.”

“Er valt wat te zeggen voor integratie van het TMF in 
het EMD. Waarschijnlijk komt die er via de Authentie-
ke Bron Geneesmiddelen (zie kader TMF waarschijnlijk 
opgenomen in Authentieke Bron Geneesmiddelen). 
Het TMF is ook een gevalideerde referentie voor het 
integreren van magistrale bereidingen in Recip-e.”  
(zie ook kader MFK-site informeert).

Of er werkelijk meer aandacht moet komen voor de 
magistrale receptuur in het curriculum huisartsgenees-
kunde, zoals het MFK-charter suggereert? “Ik bespreek 
de magistrale bereidingen tweemaal in het opleiding 
van de artsen”, zegt prof. Christiaens. “Eén keer – bon-
dig – in het derde jaar van het basiscurriculum. En één 
keer uitgebreider in het zevende jaar voor studenten 
die de richting huisartsgeneeskunde gekozen hebben. 
Magistrale bereidingen komen ook regelmatig aan 

bod in de se-
minaries van 
de voortgezet-
te opleiding tot 
huisarts, via de 
casuïstiek die daar 
besproken wordt. Ik 
denk dus wel dat het onder-
werp, althans aan onze universiteit, 
behoorlijk wat aandacht krijgt.” ❚

M.L.

IN
TERACTIEF

De terugbetaling van magistrale bereidingen 
is aan strenge voorwaarden onderworpen. 

Bereidingen op basis van ‘vrac’-producten wor-
den terugbetaald als ze op de ‘positieve lijst’ van 
het Riziv voorkomen. Die informatie is beschik-
baar bij de apotheker. Daarnaast kan men op de 
site van MFK nagaan welke formuleringen terug-
betaald zijn (zie ook kader MFK-site informeert). 
Ook als een specialiteit tot een magistraal prepa-
raat wordt verwerkt, is terugbetaling gekoppeld 
aan een aantal voorwaarden. Men mag bijvoor-
beeld geen industrieel preparaat met verlengde 
afgifte tot een magistrale bereiding verwerken. 
De magistrale bereiding wordt alleen terugbe-
taald als ze aangemaakt wordt op basis van een 
terugbetaalde specialiteit. Bovendien mag er 
voor de specialiteit in kwestie geen homoloog 
bestaan op de positieve lijst.

Terugbetaald onder strenge  
voorwaarden

De Authentieke Bron Geneesmiddelen is een 
grootschalig project binnen eHealth, dat alle 

factuele informatie over geneesmiddelen in Bel-
gië verzamelt en integreert. Het betreft informa-
tie afkomstig van het Fagg, de FOD Volksgezond-
heid en het Riziv (terugbetaling). De bedoeling 
is dat softwarefabrikanten de Authentieke Bron 
Geneesmiddelen raadplegen om hun voorschrijf-
modules voor het EMD te ontwikkelen en bij te 
werken. Het ziet ernaar uit dat ook magistrale be-
reidingen erin zullen worden opgenomen, onder 
vorm van het TMF. De Authentieke Bron Genees-
middelen is een initiatief van het Fagg en het 
Riziv. Het BCFI coördineert de werkzaamheden. 

TMF waarschijnlijk opgenomen in 
Authentieke Bron Geneesmiddelen

Informatie over magistrale bereidingen is 
beschikbaar op de site van Medische Farma-

ceutische Kwaliteitszorg (MFK, zie ook artikel op 
pagina 14; www.mfk-qmp.be). Onder de thumb-
nail ‘Formules’ kan men in het daartoe bestemde 
zoekvenster een hoofdbestanddeel intikken, 
waarop de site een of meer formules weergeeft. 
De TMF-formules staan bovenaan, onder een dui-
delijke hoofding, om ze van de andere formules 
te onderscheiden. Tikt men in het zoekvenster 
‘Titel’ de term ‘TMF’, dan krijgt men een volle-
dige, alfabetische lijst van alle TMF-formules. 
Voor iedere formule is een link beschikbaar, die 
de gebruiker toegang geeft tot meer informatie, 
waaronder de terugbetaling.

MFK-site informeert

Prof. Christiaens: 
“Er valt wat te zeggen voor integratie van het  
TMF in het EMD. Waarschijnlijk komt die er via de 
Authentieke Bron Geneesmiddelen.”

 In sommige kringen 

zwaait men met het 

argument dat magistrale 

bereidingen goedkoper zijn 

voor de patiënt. Daar hoort 

een kanttekening bij.
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Prevenar 13 suspensie voor injectie.  Pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd).  KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: 1 dosis 
(0,5 ml) bevat: Pneumokokkenpolysacharide serotype 1 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 3 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 4 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 5 2.2μg; Pneumo-
kokkenpolysacharide serotype 6A 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 6B 4.4μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 7F 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 9V 2.2μg; Pneumokokkenpolysacha-
ride serotype 14 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 18C 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 19A 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 19F 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 
23F 2.2μg, geconjugeerd aan het dragereiwit CRM

197
 en geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat (0,125 mg aluminium).  FARMACEUTISCHE VORM: Suspensie voor injectie.  Het vaccin is een homogene witte suspensie. 

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

197.
 Zuigelingen en kinderen die de immunisatie zijn begonnen met 

Prevenar kunnen op elk moment in het schema overstappen op Prevenar 13. Jonge kinderen (12-59 maanden) die volledig zijn geïmmuniseerd met Prevenar (7-valent) Jonge kinderen die als volledig geïm-
muniseerd met Prevenar (7-valent) worden beschouwd, dienen één dosis van 0,5 ml Prevenar 13 te krijgen om immuunresponsen teweeg te brengen op de 6 overige serotypen. Deze dosis Prevenar 13 dient ten minste 
8 weken na de laatste dosis Prevenar (7-valent) te worden toegediend. Kinderen en adolescenten van 5 - 17 jaar Kinderen van 5 tot en met 17 jaar mogen een dosis Prevenar 13 toegediend krijgen indien zij eerder 
zijn gevaccineerd met een of meer doses Prevenar. Deze dosis Prevenar 13 moet worden toegediend ten minste 8 weken na de laatste dosis Prevenar (7-valent). Volwassenen ≥ 18 jaar en ouderen Eén enkele dosis. 
De noodzaak van revaccinatie met een volgende dosis Prevenar 13 is niet vastgesteld. Als het gebruik van een 23-valent polysaccharidevaccin zinvol wordt geacht, dient eerst Prevenar 13 gegeven te worden, ongeacht 
de eerdere pneumokokkenvaccinatiestatus. Speciale populaties Personen die onderliggende aandoeningen hebben waardoor ze gevoelig zijn voor invasieve pneumokokkenziekte (zoals sikkelcelziekte of hiv-infectie), 
waaronder diegenen die eerder zijn gevaccineerd met een of meerdere doses 23-valent pneumokokkenpolysaccharidevaccin, mogen minimaal een dosis Prevenar 13 toegediend krijgen. Bij personen met een hemato-
poëtische stamceltransplantatie (HSCT) bestaat de aanbevolen immunisatieserie uit vier doses Prevenar 13 van elk 0,5 ml. De primaire serie bestaat uit drie doses, waarbij de eerste dosis 3 tot 6 maanden na HSCT wordt 
gegeven en met een interval van ten minste 1 maand tussen de doses. Een vierde (booster) dosis wordt aanbevolen 6 maanden na de derde dosis. Wijze van toediening Het vaccin dient te worden toegediend als in-
tramusculaire injectie. De voorkeursplaatsen zijn het anterolaterale aspect van de dij (musculus vastus lateralis) van de zuigeling of de deltoïdeusspier van de bovenarm bij kinderen en volwassenen.  CONTRA-INDICA-
TIES: Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor (één van) de hulpstoffen of voor het difterietoxoïd. Zoals dat ook voor andere vaccins geldt, dient de toediening van Prevenar 13 te worden uitgesteld bij 
patiënten die aan een acute, ernstige ziekte met koorts lijden. Echter, aanwezigheid van een milde infectie, zoals een verkoudheid dient geen uitstel van vaccinatie tot gevolg te hebben.  BIJWERKINGEN: Analyse van 
postmarketingmeldingen suggereren een potentieel verhoogd risico op convulsies, met of zonder koorts, en HHE bij vergelijking van groepen die Prevenar 13 met Infanrix hexa gebruiken ten opzichte van groepen die 
alleen Prevenar 13 gebruiken.De bijwerkingen die gerapporteerd werden in klinische studies of uit postmarketingervaring worden voor alle leeftijdsgroepen weergegeven per systeem/orgaanklasse, naar afnemende 
frequentie en ernst. De frequentie is als volgt gedefi nieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100 tot < 1/10), soms (≥1/1000 tot < 1/100), zelden (≥1/10.000 tot < 1/1000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met 
de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Zuigelingen en kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar De veiligheid van het vaccin werd beoordeeld in verschillende gecontroleerde klinische studies waarbij 14.267 
doses werden gegeven aan 4.429 gezonde zuigelingen van 6 weken bij de eerste vaccinatie en 11-16 maanden bij de booster dosis. Bij alle zuigelingenstudies werd Prevenar 13 gelijktijdig toegediend met routinematig 
toegediende kindervaccins. De veiligheid werd ook beoordeeld bij 354 voorheen ongevaccineerde kinderen (met een leeftijd van 7 maanden tot en met 5 jaar). De meest gemelde bijwerkingen bij kinderen van 6 weken 
tot en met 5 jaar waren reacties op de plaats van vaccinatie, koorts, prikkelbaarheid, verminderde eetlust en meer en/of minder slapen. In een klinische studie bij kinderen die werden gevaccineerd op de leeftijd van 2, 3 
en 4 maanden waren er meer meldingen van koorts ≥ 38°C bij de kinderen die Prevenar (7-valent) gelijktijdig kregen toegediend met Infanrix hexa (28,3% tot 42,3%) dan bij kinderen die alleen Infanrix hexa kregen 
(15,6% tot 23,1%). Na een boosterdosis op de leeftijd van 12 tot en met 15 maanden was het percentage koortsgevallen ≥ 38°C bij kinderen die Prevenar (7-valent) en Infanrix hexa gelijktijdig kregen toegediend 50%, 
in vergelijking met 33,6% bij kinderen die alleen Infanrix hexa kregen toegediend. Deze koortsreacties waren meestal matig ernstig (lager dan of gelijk aan 39 °C) en van voorbijgaande aard. Een verhoging van reacties 
op de plaats van vaccinatie werd gemeld bij kinderen ouder dan 12 maanden vergeleken met de percentages waargenomen bij zuigelingen gedurende de primaire series met Prevenar 13. Bijwerkingen uit klinische 
studies In klinische studies was het veiligheidsprofi el van Prevenar 13 vergelijkbaar met dat van Prevenar. De volgende frequenties zijn gebaseerd op bijwerkingen die zijn beoordeeld als gerelateerd aan vaccinatie in 
klinische studies met Prevenar 13: Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: Overgevoeligheidsreacties inclusief gezichtsoedeem, dyspneu, bronchospasme. Zenuwstelselaandoeningen: Soms: Insulten (inclusief febriele 
insulten), Zelden :hypotoon-hyporesponsieve episode Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: Verminderde eetlust. Vaak: Braken, diarree. Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: Uitslag, Soms: urticaria of urtica-
ria-achtige uitslag. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Pyrexie, prikkelbaarheid, erytheem op de plaats van vaccinatie, induratie/zwelling of pijn/gevoeligheid, slaperigheid, onrustige slaap. 
Erytheem op de plaats van vaccinatie of induratie/zwelling 2,5 cm–7,0 cm (na de booster dosis en bij oudere kinderen [leeftijd 2 tot en met 5 jaar]). Vaak: Pyrexie > 39 °C, bewegingsbeperking op de plaats van vacci-
natie (door pijn), erytheem op de plaats van vaccinatie of induratie/zwelling 2,5 cm – 7,0 cm (na de zuigelingen series). Soms: Erytheem op de plaats van vaccinatie, induratie/zwelling >7,0 cm, huilen. Bijwerkingen 
van Prevenar 13 tijdens postmarketingervaring Hoewel de volgende geneesmiddelbijwerkingen niet werden waargenomen tijdens klinische studies met Prevenar 13 bij zuigelingen en kinderen, worden de volgen-
de beschouwd als bijwerkingen van Prevenar 13 omdat deze werden gemeld tijdens postmarketingervaring. Omdat deze reacties zijn gebaseerd op spontane meldingen, konden de frequenties niet worden bepaald en 
worden deze daarom als niet bekend beschouwd. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Lymfadenopathie (gelokaliseerd in het gebied rond de vaccinatieplaats). Immuunsysteemaandoeningen: Anafylactische/anafylac-
toïde reacties waaronder shock, angio-oedeem. Huid- en onderhuidaandoeningen: Erythema multiforme. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Urticaria op de vaccinatieplaats, dermatitis op de 
vaccinatieplaats, pruritus op de vaccinatieplaats, blozen. Aanvullende informatie in speciale populaties Apneu bij zeer premature kinderen (≥ 28 weken zwangerschap). Kinderen en adolescenten van 6 tot en met 17 
jaar De veiligheid werd geëvalueerd bij 592 kinderen van 6 tot en met 17 jaar en 294 kinderen van 5 tot en met 10 jaar die eerder waren geïmmuniseerd met ten minste een dosis Prevenar, en bij 298 kinderen van 10 
tot en met 17 jaar die niet eerder een pneumokokkenvaccin hadden gekregen. De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen en adolescenten van 6 tot en met 17 jaar waren: Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: 
Hoofdpijn Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak:Verminderde eetlust Vaak: Braken,diarree Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak:Huiduitslag, urticaria of urticaria-achtige huiduitslag Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Prikkelbaarheid, erytheem op de vaccinatieplaats, induratie/zwelling of pijn/gevoeligheid, slaperigheid, slecht slapen, gevoeligheid op de vaccinatieplaats (inclusief bewegingsbe-
perking) Vaak: Koorts Andere bijwerkingen die eerder zijn waargenomen bij zuigelingen en kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar kunnen ook op deze leeftijdsgroep van toepassing zijn, maar zijn niet in dit onderzoek 
waargenomen, mogelijk door de kleine doelgroep. Aanvullende informatie over speciale populaties Kinderen en adolescenten met sikkelcelziekte, hiv-infectie of een hematopoëtische stamceltransplantatie hebben 
vergelijkbare frequenties van bijwerkingen, behalve dat hoofdpijn, braken, diarree, pyrexie, vermoeidheid, artralgie en myalgie zeer vaak voorkwamen. Volwassenen ≥ 18 jaar en ouderen De veiligheid werd beoordeeld 
in 7 klinische onderzoeken met 91.593 volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 101 jaar. Prevenar 13 werd toegediend aan 48.806 volwassenen; 2.616 (5,4%) in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar en 45.291 
(92,8%) van 65 jaar en ouder. Aan een van de 7 onderzoeken nam een groep volwassenen deel (n=899) met een leeftijd die varieerde van 18 tot en met 49 jaar die Prevenar 13 kregen en die niet eerder waren gevac-
cineerd met 23-valent pneumokokkenpolysaccharidevaccin. Van de volwassenen die Prevenar 13 kregen, waren er 1.916 eerder gevaccineerd met het 23-valente pneumokokkenpolysaccharide-vaccin ten minste 3 jaar 
voor de onderzoeksvaccinatie; 46.890 hadden niet eerder het 23-valente pneumokokkenpolysaccharidevaccin gekregen. Een trend naar een lagere frequentie van bijwerkingen werd geassocieerd met hogere leeftijd; 
volwassenen > 65 jaar oud (ongeacht eerdere pneumokokkenvaccinatiestatus) meldden minder bijwerkingen dan jongere volwassenen, waarbij de bijwerkingen in het algemeen het vaakst voorkwamen bij de jongste 
volwassenen, namelijk die van 18 tot en met 29 jaar oud. In het algemeen waren de frequentiecategorieën in alle leeftijdsgroepen vergelijkbaar, met uitzondering van braken, wat zeer vaak voorkwam (≥ 1/10) bij volwas-
senen van 18 tot en met 49 jaar oud en vaak (≥ 1/100 tot < 1/10) in alle andere leeftijdsgroepen, en pyrexie kwam zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot en met 29 jaar oud en vaak in alle andere leeftijdsgroepen. 
Ernstige pijn/gevoeligheid op de vaccinatieplaats en ernstige beperking van de armbeweging kwam zeer vaak voor bij volwassenenvan 18 tot en met 39 jaar oud en kwam vaak voor in alle andere leeftijdsgroepen. Bij-
werkingen uit klinische studies In 6 studies werden de lokale en systemische reacties na elke vaccinatie 14 dagen lang bijgehouden; in de resterende studie gebeurde dit gedurende 7 dagen. De volgende frequen-
ties zijn gebaseerd op bijwerkingen die beschouwd werden als gerelateerd aan de vaccinatie met Prevenar 13 bij volwassenen: Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Zeer vaak: Verminderde eetlust Zenuwstelselaan-
doeningen: Zeer vaak: Hoofdpijn Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: Diarree, braken (bij volwassenen van 18 tot en met 49 jaar) Vaak: Braken (bij volwassenen van 50 jaar en ouder) Soms: Misselijkheid Immuun-
systeemaandoeningen: Soms: Overgevoeligheidsreacties, waaronder oedeem in het gezicht, dyspnoe, bronchospasmen Huid- en onderhuidaandoeningen: Zeer vaak: Huiduitslag Skeletspierstelsel- en bindweefselaan-
doeningen: Zeer vaak: Spier- en gewrichtspijn Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Koude rillingen, vermoeidheid, roodheid op de vaccinatieplaats, induratie of zwelling op de vaccinatie-
plaats; pijn/gevoeligheid op de vaccinatieplaats (ernstige pijn/gevoeligheid op de vaccinatieplaats komt zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot en met 39 jaar), beperking van de armbewegingen (ernstige beperking 
van de armbewegingen komt zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot en met 39 jaar)  Vaak: Koorts (komt zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot en met 29 jaar) Soms: Lymfadenopathie in het gebied van de vac-
cinatieplaats In het algemeen werden geen duidelijke verschillen in de frequentie van bijwerkingen waargenomen bij toediening van Prevenar 13 aan volwassenen die eerder geïmmuniseerd waren met het pneumokok-
kenpolysaccharidevaccin. Aanvullende informatie over speciale populaties Volwassenen met hiv-infectie hebben vergelijkbare frequenties van bijwerkingen, behalve dat pyrexie en braken zeer vaak voorkwamen 
en misselijkheid vaak. Volwassenen met een hematopoëtische stamceltransplantatie hebben vergelijkbare frequenties van bijwerkingen, behalve dat pyrexie en braken zeer vaak voorkwamen. Als Prevenar 13 gelijktijdig 
met trivalent, geïnactiveerd infl uenzavaccin (TIV) werd toegediend, werden hogere frequenties van een aantal bijwerkingen waargenomen dan bij toediening van TIV alleen (hoofdpijn, koude rillingen, huiduitslag, vermin-
derde eetlust, gewrichtspijn en spierpijn) of Prevenar 13 alleen (hoofdpijn, vermoeidheid, koude rillingen, verminderde eetlust en gewrichtspijn).  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: per mail BEL.AEReporting@pfi zer.com of telefoon 08007-8614 (gratis) of +32 2 554-6060.   HOUDER VAN 
DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Pfi zer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Verenigd Koninkrijk.  NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: 
EU/1/09/590/001 EU/1/09/590/002 EU/1/09/590/003 EU/1/09/590/004 EU/1/09/590/005 EU/1/09/590/006.  WIJZE VAN AFLEVERING: op medisch voorschrift.  DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 
01/2017.  Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMA) http://www.ema.europa.eu.
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Sigaret 3,7 

Rokers: risico x 4 

• Verstoort structurele afweermechanismen
D verminderde immuunrespons

Chronische hartziekte 2,6 
< 65 jaar: risico x 6,9 

> 65 jaar: risico x 10,3

• Veranderingen in het immuunsysteem

• Cardiovasculaire complicaties door 
longontsteking

Chronische leverziekte 2,5 

< 65 jaar: risico x 33,3 

 > 65 jaar: risico x 24,8

•  Veranderde leverfuncties verzwakken 
het immuunsysteem

Chronische longziekte 2,4 
< 65 jaar: risico x 16,8 

 > 65 jaar: risico x 17,5

•  Chronische ontsteking 
van de luchtwegen
D  congestie in de onderste luchtwegen

•  Bevorderlijk voor bacteriegroei 

HOE NU VACCINEREN? 8

•  Hervaccinatie om de 5 jaar met PPV23* is enkel aanbevolen bij patiënten met een verhoogd risico!
Anatomische en/of functionele asplenie, sickle-cell disease of een hemoglobinopathie, lek van cerebrospinaal vocht of een cochleair implantaat, 
HIV, Transplant van vaste organen, Voor en na beenmerg of stamcel transplantatie, Immuungemedieerde infl ammatoire aandoeningen (IMID), 
Hematologische maligne aandoeningen, chemotherapie; oncologische chemotherapie, Ernstige primaire immuun stoornissen.

•  Volwassenen nooit gevaccineerd tegen pneumokokken: 

,  Het is belangrijk met Prevenar 13® te starten

Ten minste
8 weken later

PREVENAR 13® PPV23**

•  Volwassenen eerder gevaccineerd 
met PPV23*:

≥ 1 jaar

PREVENAR 13®Al gevaccineerd 
met PPV23**

Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)
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B ert Winnen, kabinetschef van 
minister De Block, wees in eer-
ste instantie op de verdiensten 

van het interventieplan dat al gebruikt 
werd toen de aanslagen in Brussel 
plaatsvonden. “Op 22 maart waren we al 
aan de slag met een herziening van ons 
interventieplan, naar aanleiding van de 
gebeurtenissen in Parijs een paar maan-
den eerder. Net die herziening kan mee 
verklaren waarom we snel en doeltref-
fend gereageerd hebben. Het rapport 
van de parlementaire onderzoekscom-
missie rond de aanslagen bevestigt dat 
trouwens.”

Het voormalige medisch interventieplan 
(MIP) dateerde van 2009, met als aanzet 
het ‘Document van Gent’ dat in de ja-
ren ’90 het licht zag naar aanleiding van 

het Heizeldrama. “Het MIP 2009 gaf aan 
wat de hulpdiensten moesten doen bij 
een ‘klassieke’ ramp, namelijk één inci-
dent, op één plek en op één ogenblik”, 
zegt Marcel Van der Auwera. “Maar bij 
de aanslagen in Parijs beseften we dat 
we klaar moesten staan voor een nieuw 
soort catastrofe, met verschillende aan-
slagen op verschillende plaatsen, ver-
spreid in de tijd. We moesten erkennen 
dat we daar niet op voorbereid waren.”
“Na de aanslagen in Parijs heeft een 
werkgroep de krachtlijnen van een 
nieuw MIP uitgetekend. Toen Brussel  
belaagd werd, hadden we die krachtlij-
nen in het achterhoofd om de hulp te  
organiseren”, bevestigt hij de woorden 
van de kabinetschef. ❚

France Dammel
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❚ NIEUW MEDISCH INTERVENTIEPLAN ■

Kort op de bal spelen 
na aanslagen in Parijs

Op 19 januari heeft Marcel Van der Auwera, diensthoofd 
Dringende Hulpverlening van de FOD Volksgezondheid, het 
nieuwe medisch interventieplan voorgesteld. In zijn meest 
uitgebreide versie heet het MAXI MIP. Het werd ontwikkeld 
naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en Brussel.

BEROEPSNIEUWS
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‘Aanslagen in Brussel 
waren slecht getimed’
Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat het 
ogenblik van de aanslagen, in volle spits, vanuit het 
standpunt van de terroristen goed gekozen was. Marcel 
Van der Auwera bekijkt dat anders.

Het nieuwe plan is uitgewerkt 
met het oog op een breed 
spectrum van situaties, maar 

kan tegelijk gemakkelijk per situatie 
aangepast worden. Essentieel 
bestaat het uit twee delen. Enerzijds 
het ‘uitgebreide’ MIP, dat in 
werking treedt als er sprake is van 
ongeveer 20 zwaargewonden en 40 
lichtgewonden. Anderzijds MAXI 
MIP, bij 50 zwaargewonden en 100 
lichtgewonden. 
Het nieuwe plan is ontstaan uit 
een constructieve samenwerking 
tussen de werkgroep van 
de FOD Volksgezondheid en 
internationale experten, die 
onder andere in de schoot van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
werken. “De oprechtheid waarmee 

woordvoerders van verschillende 
landen communiceren, is 
belangrijk”, aldus Marcel Van der 
Auwera. “Iedereen durft de zwakke 
punten van zijn eigen systeem 
onder ogen te zien, om de nodige 
verbeteringen aan te brengen. 
Dankzij deze insteek zijn we ook 
voor ons complexe landje tot een 
plan gekomen dat in heel België 
kan werken.” Er komt geen test op 
schaal van de ramp van 22 maart, 
maar een aantal kleinschalige dry 
runs zijn gepland.
Dr. Nedret Emiroglu, directrice 
Sanitaire Veiligheid bij de WGO-
regio Europa, had niets dan lof voor 
het nieuwe MIP: “Het Belgische 
rampenplan is een voorbeeld voor 
andere landen.”

MIP is all-round, maar flexibel

“ De timing was relatief slecht 
voor hen en goed voor ons, in 
die zin dat de nachtploeg net 

op dat ogenblik werd afgelost door de 
dagploeg. We hadden dus een dubbel 
effectief aan personeelsleden ter be-
schikking. Het was een geluk bij een 
ongeluk. Bovendien hebben ze ons een 
uur respijt gelaten tussen de aanslag 
van Zaventem en die van Maalbeek. We 
konden ons voorbereiden.”
Het nieuwe MIP is gebaseerd op een 
aantal lessen die uit de gebeurtenissen 
van 22 maart naar voren kwamen. In het 
Militair Ziekenhuis heeft het personeel 
moeten werken van 8 uur ’s morgens 
tot 2 uur ’s nachts. In de toekomst zal er 
een planning moeten zijn waarbij teams 
elkaar aflossen om slachtoffers op te 
vangen over een tijdspanne van 24 à 28 
uur, of zelfs langer. Andere aandachts-
punten zijn de traceerbaarheid 
van de slachtoffers en het 
vlot bergen van licha-
men. Daarnaast moet 
iedereen psycholo-

gische hulp krijgen, incluis de leden van 
het onderhoudspersoneel, die beelden 
hebben gezien waarop ze niet voorbe-
reid waren. De bevolking informeren is 
nodig, maar paniekzaaierij is niet aan 
de orde.

De nieuwe Astrid  
en de super-gsm
De communicatie tussen de hulpteams 
was duidelijk voor verbetering vatbaar. 
Het Astrid-netwerk, dat daarvoor in-
staat, zal worden aangescherpt dankzij 
meer opleiding en beter omschreven 
instructies. Naast Astrid komt er sys-
teem met ‘super-gsm, waarbij de hulp-
diensten voorrang krijgen op het net-
werk van de drie Belgische operatoren. 
Ten slotte hebben ook systemen zoals 
WhatsApp op 22 maart hun nut bewe-

zen. Ze zullen in de toekomst een 
belangrijkere rol spelen in 

het rampenbeleid. ❚

F.D.“De timing was 
relatief slecht voor 

hen en goed voor ons, in 
die zin dat de nachtploeg 

net op dat ogenblik 
werd afgelost door de 

dagploeg.”
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Sinds 1 januari 2017 is er een be-
langrijke wijziging in de zoge-
naamde ‘CPAP-conventie’ voor 

de behandeling van obstructief slaapap-
neusyndroom (OSAS). In de eerste plaats 
werd deze conventie breder opengesteld 
met het inkantelen van de behandeling 
met een mandibulair repositieapparaat 
(MRA) in de tegemoetkoming. Concreet 
zal het ziekenfonds dus tussenkomen in 
de kosten van een thuisbehandeling met 
een CPAP-toestel, net als voorheen het ge-
val was via deze conventieteksten, of met 
een MRA, wat nieuw is. Het inkantelen van 
MRA-behandeling in de formele conventie 
staat symbool voor de toegenomen evi-
dentie rond het therapeutisch succes van 
MRA voor behandeling van OSAS. Beide 
behandelingen worden als het ware als 
gelijkwaardig beschouwd en de terugbe-
talingscriteria werden daarop aangepast.
Voor 1 januari 2017 beperkte de conventie 
zich tot de regelgeving rond terugbetaling 
van CPAP voor OSAS-patiënten met een 
apneu/hypopneu-index (AHI) van min-
stens 20 ademhalingsevents per uur en 
een arousal-index van minstens 30 per 
uur. In de nieuwe conventie werden deze 
terugbetalingscriteria versoepeld. Nu kan 
CPAP worden terugbetaald vanaf een AHI 
van 15 per uur.
Dezelfde grens voor AHI van minimum 15 
is binnen de nieuwe tekst ook het criteri-
um om volledige terugbetaling te kunnen 
genieten van MRA-behandeling. Vroeger 
was er een minder formele terugbeta-
lingsregeling voor MRA-behandeling. 
De terugbetaling was niet volledig en de 
procedure was omslachtig. Wel kon een 
patiënt al genieten van deze partiële terug-
betaling vanaf AHI van 5 per uur.
Een absoluut pluspunt aan de nieuwe 
teksten is ook dat de noodzaak rond multi-
disciplinaire aanpak van de diagnose en 
behandeling sterk benadrukt wordt vanuit 
het Riziv. Tevens heeft men criteria opge-
steld om te waken over de kwaliteit van 
de zorg: de verschillende zorgverstrekkers 
die betrokken worden bij de conventie die-
nen aan te tonen dat ze voldoende klini-
sche ervaring hebben in het domein van 
OSAS en dat ze in deze materie correct 
zijn opgeleid via cursussen en postgradu-
aatopleidingen. Het Riziv geeft ook een be-
langrijke rol aan de nationale wetenschap-
pelijke verenigingen die zich toeleggen 
op deze materie als referentie voor deze 
opleidingen.
Als NKO-arts en hoofd-hals-chirurg met 
bijzondere interesse in de diagnose en 
behandeling van OSAS denk ik dat er 
vele positieve punten zijn aan de nieuwe 
conventie. De rol van de NKO-arts binnen 
het multidisciplinaire team wordt duide-
lijk afgelijnd en MRA-behandeling kent 
nu een volledige terugbetaling bij OSAS- 
patiënten met matig tot ernstig OSAS. 
Omgekeerd is het zeker gunstig dat CPAP 

terugbetaald kan worden bij patiënten met 
minder ernstig OSAS, wanneer dit op basis 
van verdere oppuntstelling en na interdisci-
plinaire evaluatie en bespreking de eerste-
keuzebehandeling lijkt te zijn. Als NKO-arts 
denk ik dat we zowel bij de oppuntstelling 

van CPAP-intolerantie als bij de selectie 
van patiënten voor niet-CPAP-behande-
ling een belangrijke rol kunnen vervullen 
in het interdisciplinaire team en vaak met 
o.a. de slaapendoscopie en de NKO-heel-
kunde het verschil kunnen maken voor 

de patiënten die niet gebaat zijn met, of 
niet in aanmerking komen voor CPAP en 
MRA. ❚

Prof. Olivier Vanderveken,  
UZ Antwerpen
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Toelichting bij de nieuwe conventie  
CPAP en MRA sinds 1/1/2017
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“Blijf niet stilzitten, neem 
lichaamsbeweging.” Er 
zijn steeds meer bewijzen 

van het belang van lichaamsbeweging. In 
april 2016 heeft het Wetenschappelijk In-
stituut Volksgezondheid (WIV) de alarm-
bel geluid: de Belgische bevolking doet 
te weinig aan lichaamsbeweging, vooral 
kinderen. Ongeveer de helft van de kinde-
ren van 6-9 jaar en meer dan twee derde 
van de tieners van 10-17 jaar nemen min-
der dan 60 minuten matige tot stevige li-
chaamsbeweging per dag. Adolescenten 
zijn bijna 9 uur/dag sedentair (waarvan 3 
uur voor een scherm). Volwassenen bren-
gen bijna 6 uur per dag zittend door (1).

Geen Olympische  
Spelen-effect
Naar aanleiding van de recentste Olym-
pische Spelen heeft The Lancet (2) een 
speciaal nummer gewijd aan lichaams-
beweging. Het tijdschrift had dat ook al 
gedaan naar aanleiding van de Olympi-
sche Spelen van 2012 in Londen, nadat 
het had vastgesteld dat inactiviteit ver-
antwoordelijk was voor ongeveer 5,3 
miljoen sterfgevallen per jaar. Het is dan 
ook een van de eerste doelstellingen van 
de WGO om niet-overdraagbare aandoe-
ningen te verminderen.
Nu pleit The Lancet voor een uitgebreid 
urgentieplan, gezien de enorme uitga-
ven voor de gezondheidszorg, de extra 
medische risico’s die voortvloeien uit het 
feit dat de mensen te lang blijven zitten 
en het effect van lichamelijke inactivi-
teit op dementie (3-8% van de gevallen; 
jaarlijks zouden 300.000 gevallen van 
dementie kunnen worden vermeden 
als de mensen voldoende beweging na-
men). En bovendien lijkt het niveau van 
lichamelijke inactiviteit wereldwijd niet 
te verminderen ondanks de nationale 
bewustmakingscampagnes.
Dit nummer bevat een systematisch 
overzicht door Ulf Ekelund en diens col-
legae, waarin ze aantonen dat matige tot 
veel lichaamsbeweging (60-75 minuten 
per dag) het hogere overlijdensrisico 

als gevolg van lang blijven zitten opheft. 
Veel lichaamsbeweging gaat het hoge-
re overlijdensrisico als gevolg van lang 
voor tv zitten weliswaar tegen, maar heft 
het niet volledig op (zie hiernaast). 

Ook vrouwen
Er zijn veel studies uitgevoerd bij volwas-
senen. Een recente Amerikaanse studie (3) 
heeft het verband onderzocht tussen de 
mate van lichaamsbeweging en het risico 
op coronairlijden bij jonge vrouwen van 
27 tot 44 jaar. In die prospectieve studie 
werden 97.230 vrouwen gedurende 20 jaar 
gevolgd. De totale hoeveelheid lichaams-
beweging correleerde met een lager ri-
sico op coronairlijden in die groep. Die 
correlatie bleef overeind na correctie voor 
corpulentie. Dat onderstreept dus het be-
lang van lichaamsbeweging, ongeacht het 
lichaamsgewicht.

En men hoeft geen intense oefeningen 
te doen. Een matige activiteit zoals wan-
delen volstaat. Volgens die studie is het 
ook niet de frequentie die telt, maar wel 
de totale hoeveelheid. De patiënten kun-
nen de 150 minuten matig tot zeer inten-
se fysieke activiteit verdelen over zoveel 
sessies als ze willen. Volgens die studie 
daalt het risico ook bij inactieve vrouwen 
die actief worden.

Wat te doen?
5 keer per week 30 minuten snelwande-
len is een goede en eenvoudige manier 
om de minimale doelstellingen van de 
WGO te bereiken (600 MET-minuten/
week of metabole equivalenten/week).
In augustus (4) is een systematisch litera-
tuuroverzicht gepubliceerd dat aantoont 
dat het risico op hart- en vaataandoenin-
gen, diabetes, borst- en colonkanker beïn-
vloed wordt door de mate van lichaamsbe-
weging, en dat die relatie dosisafhankelijk 
is. De actiefste groep (≥ 8.000 MET) loopt 
het laagste risico, maar het risico daalt het 
meest in inactieve (< 600 MET) en weinig 
actieve (600-3.999 MET) groepen als ze M
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De pandemie van 
lichamelijke inactiviteit, 

een zware economische 
en medische belasting, 

houdt aan. Grootschalige 
maatregelen zijn vereist om 

dat probleem in te dijken, 
maar op individueel vlak kan 
de situatie met eenvoudige 

acties worden verbeterd.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

W at is het verband 
tussen de tijd die 
voor het tv-scherm 

wordt doorgebracht en de sterfte 

aan longembolie? Japanse 

onderzoekers hebben een 

prospectieve studie (1) uitgevoerd 

op basis van de gegevens van de 

Japanese Collaborative Cohort 

Study (110.585 personen, 40-79 

jaar, follow-up van ongeveer 19 

jaar). De studie toont aan dat 

langdurig tv-kijken een belangrijke 

risicofactor voor overlijden aan 

longembolie is: de sterfte bedroeg 

8,2/100.000 persoonjaren bij 

mensen die 5 uur of meer per 

dag naar tv keken; hoe hoger 

het aantal uren voor de tv, des 

te hoger het risico. De auteurs 

onderstrepen dat je daar ook 

de tijd moet bijtellen die wordt 

doorgebracht voor de computer  

of de smartphone.

Die cijfers stroken met die van 

de Nurse’s Health Study (2), 

waarin een lineaire relatie werd 

vastgesteld tussen de tijd die 

thuis zittend werd doorgebracht 

en het risico op longembolie, en 

de cijfers van een meta-analyse 

(3) van 14 studies. Die meta-

analyse heeft aangetoond dat 

lange reizen de sterfte aan diepe 

veneuze trombose en longembolie 

verhogen (18% hoger risico per  

2 uur extra).

Dan is er nog een Amerikaanse 

studie (4) die aantoont dat 

lang blijven zitten (3 uur) een 

endotheeldisfunctie veroorzaakt 

in de benen en dat kleine 

bewegingen van de onderste 

ledematen (1 minuut bewegen/ 

4 minuten rust) de situatie 

verbeteren.

M.V.

1. Circulation 2016;134:355-7
2. BMJ 2011;343:d3867
3. Ann Intern Med 2009;151:180-90
4. AJPHearth 2016;311(1):H177-82

Tv-kijken  
en sterven 

Belang  
van bedachtzame  
adviezen

T elomeren beschermen 
de uiteinden van de 
chromosomen tegen 

persisterende beschadiging van het 
DNA. Kan men die bescherming 
verhogen door de integriteit van de 
telomeren te vrijwaren om zo de 
leeftijdsgebonden aftakeling tegen 
te gaan? Vorsers van de UCL hebben 
dat onderzocht. Zo hebben ze 
aangetoond dat uithoudingssporten 
het verouderen afremmen.
Telomeren worden beschermd 
door gespecialiseerde moleculen, 
de TERRA (Telomeric Repeat-
containing RNA), die belangrijk 
zijn voor de integriteit van de 
telomeren. Anabelle Decottignies 
(Institut de Duve), Marc Francaux 
en Louise Deldicque (laboratorium 
voor inspanningsfysiologie) hebben 
aangetoond dat lichaamsbeweging 
de hoeveelheid TERRA in de 

   Fietsen tegen  het verouderen
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hun fysieke activiteit verhogen naar 3.000-
4.000 MET-minuten per week [bijvoor-
beeld intensief fietsen op een hometrainer 
(11 MET) gedurende 45 minuten per dag].
Volgens een andere studie, uitgevoerd 
uitgaande van de EPIC-studie (5), die 
de mate van lichaamsbeweging en het 
overlijdensrisico heeft onderzocht vol-
gens de mate van algemene of abdo-
minale adipositas, daalde het risico het 
meest in de inactieve en de matig actie-
ve groepen. “Dat wijst erop dat het goed 
kan zijn voor de volksgezondheid om in-
actieve mensen ertoe aan te moedigen 
wat meer te bewegen, hoe weinig ook. 

Het hypothetische aantal sterfgevallen 
dat zou kunnen worden vermeden door 
de inactiviteit in die populatie te bestrij-
den, kan verdubbelen in vergelijking 
met een strategie die erop gericht is een 
hoog lichaamsgewicht te vermijden, en 
even hoog zijn als bij een strategie die 
erop gericht is een hoge middelomtrek 
te vermijden”, concluderen de auteurs.
Een Canadese studie (6) verloopt in de-
zelfde zin en concludeert dat een geringe 
vermagering door een betere voeding of 
meer lichaamsbeweging of beide samen 
de cardiovasculaire risicofactoren bij 
mannen en vrouwen sterk vermindert.

Daarom zijn naast grootschalige maat-
regelen met betrekking tot de organi-
satie van steden, het openbaar vervoer, 
parken… ook individuele inspanningen 
wenselijk om de pandemie van lichame-
lijke inactiviteit in te dijken. ❚

Martine Versonne 

Referenties
1. fcs.wiv-isp.be
2. Lancet 27 juillet 2016
3. Circulation 2016;134:290-9
4. BMJ 2016;354:i3857
5. Am J Clin Nutr 2016;101(3):613-21
6. Am J Clin Nutr 2016;104(3):576-86
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skeletspieren verhoogt en zo de 
natuurlijke bescherming van de 
telomeren regenereert.
Ze zijn tot die conclusie gekomen 
na een onderzoek bij 10 vrijwilligers 
(20 jaar) die gedurende 45 
minuten moesten fietsen op 
50% of 75% van hun maximale 
inspanningscapaciteit. Resultaten? 
De hoeveelheid TERRA steeg met 
30% bij de proefpersonen die 
op 50% hadden gefietst, en met 
ongeveer 100% in de groep die op 
75% had gefietst.
“Hoe intenser de inspanning, 
des te meer stijgt de hoeveelheid 
TERRA in de spieren tijdens de 
herstelperiode”, concluderen de 
auteurs. Deze studie bevestigt dat 
lichaamsbeweging kan beschermen 
tegen het verouderen.

M.V.
Science Advances 2016;2(7):e1600031

   Fietsen tegen  het verouderen
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Naar een presentatie van prof. 
Cani, gekwalificeerd vorser van 
het FRS-FNRS, hoogleraar aan het 
Louvain Drug Research Institute 
(LDRI)

M etabole ziekten worden ge-
kenmerkt door een chro-
nische ontsteking waarbij 

de microbiota meespeelt. Een hogere 
hoeveelheid vet in de voeding ver-
hoogt de hoeveelheid gramnegatieve 
bacteriën. Daardoor stijgt de hoeveel-
heid inflammatoire lipopolysachari-
den, eerst lokaal en daarna na passage 
van de LPS in de bloedbaan in de lever, 
het vetweefsel, de spieren… Die chro-
nische, ‘stille’ ontsteking in de weefsels 
werkt insulineresistentie en zodoende 
diabetes en obesitas in de hand. Waar-
schijnlijk zijn er nog andere mechanis-
men waarbij de microbiota meespeelt: 
naast de LPS zou de verhoogde door-
laatbaarheid van het epitheel hele bac-
teriën doorlaten. Duurzame inplanting 
van die bacteriën in het vetweefsel, de 
spieren en de lever zou de lokale ont-
steking in stand houden.

Omgekeerd zouden bepaalde bacteriën 
en hun metabolieten gunstige effecten 
kunnen hebben op het lichaam. In 2004 
heeft de groep van prof. Willem de Vos 
(Universiteit van Wageningen) de bac-
terie Akkermansia muciniphila ontdekt. 
In tegenstelling tot de meeste darmbac-
teriën leeft die bacterie in het slijm dat 

de darmcellen bedekt en beschermt. 
Prof. Patrice Cani en zijn team hebben 
in 2013 aangetoond dat die bacterie een 
primordiale rol speelt bij het in stand 
houden van de barrièrefunctie van de 
darmen, en beschermt tegen de ont-
wikkeling van obesitas, type 2-diabe-
tes en de ontsteking die wordt verwekt 
door een vetrijke voeding. Sindsdien 
is nog meer onderzoek verricht naar 
die bacterie. Akkermansia muciniphi-
la blijkt onschadelijk te zijn. De laatste 
twee ontdekkingen ter zake zijn recent 
gepubliceerd in het wetenschappelijke 
tijdschrift Nature Medicine.

“De gepasteuriseerde bacterie Akker-
mansia blijft actief en gaat de ontwikke-
ling van obesitas en diabetes tegen bij 
muizen”, legde prof. Cani uit. Pasteurisa-
tie van de bacterie is tweemaal doeltref-
fender in termen van verlaging van het 
lichaamsgewicht en preventie van type 
2-diabetes. 

De onderzoekers hebben ook AMUC 
1100 ontdekt, een eiwit dat op het op-
pervlak van die bacterie zit. Het is via dat 
eiwit dat de bacterie obesitas en type 
2-diabetes tegengaat. Het eiwit kan nu 
in het laboratorium worden gesyntheti-
seerd en kan dus worden toegediend bij 
de mens. Het heeft ook positieve invloed 
op het immuunsysteem. Onlangs is een 
studie gestart om de reële werkzaam-
heid van Akkermansia bij de mens te 
onderzoeken.
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De wetenschap van de microbiota in de schijnwerpers
De symbiotische relaties tussen de microbiota en 

de gastheer zijn complex. Er wordt veel onderzoek 
naar verricht. Op de ‘Grande journée nutrition’ van 

de SSMG hebben de deelnemers van gedachten 
kunnen wisselen over de rol van de intestinale 

microbiota bij obesitas, diabetes, allergie, maag-
darmziekten en bepaalde psychische stoornissen. 

Nathalie Evrard

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

FOOD4GUT-project evalueert 
effect van fructanen bij obesitas

Akkermansia, een nieuwe target 
om obesitas te voorkomen 

Naar een presentatie van prof. 
Nathalie Delzenne, voorzitster 
van het Louvain Drug Research 
Institute van de UCL

O besitas en de daarmee sa-
menhangende aandoenin-
gen zijn een groot probleem 

voor de volksgezondheid, door de 
dramatische gevolgen ervan op het 
levenscomfort en de kosten die de 
maatschappij moet dragen om pati-
enten met dergelijke aandoeningen 
te behandelen. Vandaar dat er steeds 
meer aandacht aan wordt besteed. Te-
gen die achtergrond lijkt de intestinale 
microbiota een interessante therapeu-
tische target. Bij zwaarlijvige dieren 
resulteert de toediening van prebiotica 
en met name van gezuiverde fructanen 
in een verbetering van de barrièrefunc-
tie, een daling van de endotoxinespie-
gel, de glykemie en de ontsteking, een 
verzadigingseffect en een verbetering 
van de leversteatose en de vasculaire 

functie. We weten echter nog niet hoe 
een dergelijk prebioticum heilzame ef-
fecten kan hebben op de gezondheid in 
het kader van obesitas en de daarmee 
samenhangende aandoeningen. Tot 
nog toe heeft geen enkele studie het 
nut van voedingsmiddelen die van na-
ture uit veel fructanen bevatten, bij het 
controleren van obesitas onderzocht.
Het FOOD4GUT-project is een multi-
disciplinaire studie die het effect on-
derzoekt van consumptie van lokaal 
geproduceerde groenten die veel fruc-
tanen bevatten, op het eetgedrag en de 
met obesitas samenhangende metabo-
le stoornissen. De productie en de con-
sumptie van voedselbronnen van pre-
biotica of ‘voedingsstoffen voor het co-
lon’ die in Wallonië worden gekweekt, 
zullen in kaart worden gebracht. Het 
project zal ook de biologische invloed 
van die voedingsstoffen op de gezond-
heid evalueren bij patiënten die te veel 
wegen.

Alcoholverslaving: de darmen 
als nieuwe therapeutische 
target

D armbacteriën kunnen ‘com-
municeren’ met de hersenen 
en gedragsveranderingen be-

werkstelligen. Vorsers van de eenheid 
voor metabolisme en voeding, die mee 
wordt geleid door Nathalie Delzenne 
(UCL), en van de afdeling psychiatrie van 
Philippe de Timary (Cliniques Saint-Luc), 
hebben de rol van de intestinale micro-
biota bij alcoholverslaving onderzocht. 
Hun studie toont aan dat bepaalde al-
coholverslaafden afwijkingen van de sa-
menstelling en de werking van de intes-
tinale microbiota vertonen. Die dysbiose 
gaat gepaard met een sterke toename 
van de permeabiliteit van de darmen. 
Dat wijst erop dat sommige bacteriën of 
metabolieten van die bacteriën de bar-

rièrefunctie van de darmen verstoren. 
Alcoholverslaafden die een dysbiose 
vertonen, zijn depressiever en angstiger 
en hebben veel meer drang naar alcohol 
dan alcoholverslaafden met een norma-
le microbiota. Die afwijkingen van de in-
testinale microbiota blijken dus gepaard 
te gaan met een ernstigere vorm van al-
coholverslaving en een hoger risico op 
terugval na een ontwenningskuur. Die 
veranderingen van de barrièrefunctie 
van de darmen hebben invloed op de 
hersenen, via een effect op de ontste-
king in het bloed. De resultaten van die 
studie openen nieuwe therapeutische 
sporen die gericht zijn op de darmen, en 
niet meer zozeer op de hersenen, bij de 
behandeling van alcoholverslaving. 

Transplantatie 
van darmflora, 
een nieuwe 
therapeutische 
optie

Grégoire Wieërs, internist,  
Clinique Saint Pierre Ottignies

I n sommige pathologische situaties 
die gepaard gaan met een oneven-
wicht in de intestinale microbiota, 

kan men stoelgang van een gezonde 
donor overhevelen naar het spijsver-
teringskanaal van een zieke ontvan-
ger om het evenwicht in de darmflora 
te herstellen. Die transplantatie van 
fecale microbiota komt meer en meer 
in de belangstelling. In klinische stu-

dies zijn al bemoedigende, hoewel nog 
beperkte resultaten behaald. Recente 
internationale richtlijnen raden trans-
plantatie van fecale microbiota aan 
bij herhaaldelijk recidiverende Clostri-
dium difficile-infecties. De literatuur 
beschrijft nog andere aandoeningen 
waarbij transplantatie van feces een rol 
kan spelen, zoals chronische inflamma-
toire darmaandoeningen, functionele 
darmaandoeningen, obesitas, metabo-
le ziekten… Deze techniek wordt voor-
behouden voor ernstige of zeldzame 

situaties (herhaaldelijk recidiverende 
Clostridium difficile-infectie) of als een 
behandeling met antibiotica mislukt 
en als er geen geschikt therapeutisch 
alternatief voorhanden is. De risico’s 
moeten worden beperkt door te voor-
komen dat ziekteverwekkers van donor 
op ontvanger overgebracht worden. 
Een rigoureuze en gestandaardiseer-
de selectie van donoren is wenselijk 
op grond van de gegevens van een 
anamnese en opsporing van infectieu-
ze kiemen in het bloed en de stoelgang. 
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Intestinale 
microbiota 
speelt 
onverwachte 
rol bij de 
behandeling van 
cachexie door 
kanker

C achexie bij kanker is een ge-
heel van metabole afwijkingen 
(spier atrofie, verlies van vet-

weefsel, ontsteking, eetlustverlies) die 
het gewicht doet dalen bij kankerpatiënten. 
De cachexie is een van de voorspellers 
van kankersterfte.

Prof. Nathalie Delzenne en dr. Laure Bin-
dels hebben aangetoond dat het even-
wicht in het bacteriële ecosysteem in de 
darmen ontwricht is bij muizen die ca-
chectisch zijn als gevolg van kanker.
In twee muizenmodellen van kankerca-
chexie hebben de vorsers onder andere 

een daling van het aantal lactobacillen 
(bacteriën die heilzame effecten heb-
ben bij de gastheer) en een stijging van 
het aantal enterobacteriën (potentieel  
pathogene bacteriën) vastgesteld. 

Toediening van een synbioticum (een 
niet-verteerbaar bestanddeel dat wordt 
gefermenteerd door bacteriën, en een 
specifieke Lactobacillus-stam) aan ca-
chectische muizen met leukemie ver-
minderde de vermenigvuldiging van de 
leukemische cellen in de lever, ging de 
spieratrofie tegen en verlengde de over-
leving van de muizen.

Bij analyse van het metaboloom (met 
meting van de metabolieten in de vena 
portae van die muizen die werden be-
handeld met synbiotica) werden tal van 
markers vastgesteld die gerelateerd zijn 
aan atrofie en metabole afwijkingen.
Die studies hebben ook afwijkingen van 
de barrièrefunctie van de darmen aan-
getoond bij cachectische muizen met 
leukemie. Na toediening van synbiotica 
verbeterde de barrièrefunctie. Totaal on-
verwacht wijst dat er dus op dat de dar-
men en de bacteriën die in de darmen 
zitten, een rol spelen bij cachexie als  
gevolg van kanker.
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Bij het evalueren van het risico moet 
men het product kunnen traceren om 
de verschillende stappen van de trans-
plantatie te identificeren en om de link 
te leggen tussen die stappen en tussen 
het profiel van de donor en dat van de 
ontvanger. 

In maart 2015 heeft de Hoge Gezond-
heidsraad richtlijnen uitgevaardigd 
over de therapeutische indicaties, de 
procedures, de veiligheid en de kwali-
teit van de transplantatie.
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Sikkelcelanemie is een hereditaire 
genetische aandoening die wordt 
gekenmerkt door aanwezigheid 

van een afwijkend hemoglobinemo-
lecuul, HbS. Lange tijd is gedacht dat 
sikkelcelanemie een goedaardige ziekte 
is. Pas na het overlijden van een aantal 
jonge soldaten tijdens manoeuvres of 
training zijn de sportgeneeskunde en de 
cardiologie zich gaan interesseren voor 
de gevolgen van intense lichaamsbewe-
ging bij patiënten met sikkelcelanemie. 
Volgens de studies tot nog toe is sikkel-
celanemie op zichzelf geen reden om 
competitiesport te verbieden (klasse I, 
bewijskracht niveau C). Maar toch moet 
men goed opletten, want bijna 4% van 
de gevallen van plotselinge dood bij 
rekruten in de VS is direct te wijten aan 
sikkelcelanemie.

In die context is een geschikte preventie 
(rusten en correcte vochtinname) wen-
selijk om de eventuele gevolgen van de 
ziekte tijdens sportwedstrijden tegen te 
gaan (klasse I, bewijskracht niveau B).
Als een sporter sikkelcelanemie heeft, 
moeten de organisatoren beter opletten 

en klaarstaan om zo nodig in te grijpen 
met het geschikte materiaal (klasse I, 
bewijskracht niveau C), vooral tijdens 
een wedstrijd bij warm weer of op grote 
hoogte (klasse I, bewijskracht niveau C).
Omstandigheden die een negatieve in-
vloed kunnen uitoefenen op het hemo-
globinemolecuul, zijn naast hyperther-
mie en uitdroging acidose en hypoxemie. 
Klinisch verslechteren de prestaties van 
sporters met sikkelcelanemie geleidelijk 
in enkele minuten tijd, en dat gaat ge-
paard met symptomen zoals krampen, 
dyspneu, spierpijn, sterke vermoeidheid 
of toenemende zwakte. Er zijn gevallen 
van rhabdomyolyse beschreven, vooral 
bij wedstrijden in een warme omgeving 
of op grote hoogte. 

De vorming van HbS-polymeren veroor-
zaakt een vaatocclusie (en de sympto-
men hangen dan af van het territorium 
dat door het desbetreffende bloedvat 
wordt bevloeid), endotheelletsels (soms 
blijvend) en een verminderde doorbloe-
ding van de spieren. In ernstige gevallen 
kan een diffuse intravasale stolling op-
treden met hyperkaliëmie, melkzuur-

acidose, progressieve hypoxie, hartfalen 
en nierinsufficiëntie.

De sporters moeten dus de raad krijgen 
om de training zeer geleidelijk en voor-
zichtig te starten, zeker in het begin van 
het seizoen, om voldoende te drinken en 
hun hartslag te volgen. In geval van een 
cardiale complicatie (meestal ventrikel-
fibrillatie door hyperkaliëmie en hypo-
calciëmie) moet dezelfde behandeling 
worden gegeven als bij andere sporters, 
met bijzondere aandacht voor zuurstof-
toediening, intraveneuze toediening van 
vocht en afkoeling van het lichaam. ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Referentie
1. http://www.acc.org/latest-in-cardiology/ten-points-

to-remember/2015/10/30/23/13/eligibility-and-
disqualification-recommendations-for-competitive-
athletes

Hoofdstuk 15 handelt over de wettelijke verplichtingen in de 
Verenigde Staten. Daar zullen we dus niet op ingaan.
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❚ AANBEVELINGEN IN DE SPORTGENEESKUNDE (14/14) ■

Hoofdstuk 14: sporter met sikkelcelanemie, 
een sporter zoals alle andere?

Het American College of 
Cardiology en de American 

Heart Association 
hebben hun Scientific 

Statement over sporters 
met een hartziekte en 

sportwedstrijden geüpdatet 
in 2015. Ze hebben 

daartoe een document 
van 15 hoofdstukken 

gepubliceerd, dat op het 
internet te vinden is (1). 
Wij hebben er een reeks 

van 14 artikels over 
geschreven. De reeks is 
begonnen in Medi-Sfeer 
nr. 507 van 25 februari 

2016 en sluit nu af 
met het thema: welke 

adviezen bij patiënten met 
sikkelcelanemie?

MEDISCH& WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Pas na het 
overlijden van een 

aantal jonge soldaten 
tijdens manoeuvres 

kwam er aandacht voor 
de gevolgen van intense 

lichaamsbeweging 
bij patiënten met 
sikkelcelanemie. 
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Aan het CHU Bicêtre hebben Clé-
mentine Specht en medewer-
kers van het CEREMA (Centre 

de Référence des Maladies Auto-inflam-
matoires) een studie uitgevoerd waarin 
ze de huid- en slijmvliesafwijkingen bij de 
ziekte van Kawasaki beschrijven en zoe-
ken naar het eventuele verband tussen 
de intensiteit van de huidafwijkingen en 
de coronaire dilataties, de belangrijkste 
complicaties van de ziekte (1). Ze hebben 
daartoe de nationale Kawanet-gegevens-
bank doorgenomen. Die telde 142 patiën-
ten met een ziekte van Kawasaki, van wie 
124 (87,3%) met een volledige vorm en 18 
(12,7%) met een onvolledige vorm (wei-
nig huidsymptomen; diagnose vooral ge-
baseerd op aanwezigheid van coronaire 
dilataties bij echografie). De patiëntjes 
waren gemiddeld 2,9 jaar oud. 93% van 
de kinderen vertoonde afwijkingen van 
de mondholte: cheilitis (83,1%), enan-
theem (69,9%) en frambozentong (57,4%). 
Andere tekenen zijn een bilaterale con-
junctivitis (92% van de gevallen), oedeem 
van de extremiteiten (82%) en een diffuus 
exantheem (79%). Tot zover de belangrijk-
ste huid- en slijmvliesafwijkingen in de 
diagnostische 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 sig-
nificant frequenter bij kinderen jonger 
dan 1 jaar dan bij oudere kinderen (36% 
vs. 9%). Dat zijn dus twee belangrijke, 

frequente huidafwijkingen die niet wor-
den vermeld in de officiële criteria van 
de AHA. De onderzoekers hebben een 
verband vastgesteld tussen de huidaf-
wijkingen en de coronaire afwijkingen 
bij echografie. Deze studie bevestigt dus 
het belang van een grondig dermato-
logisch onderzoek om tekenen van een 

ziekte van Kawasaki op te sporen bij kin-
deren die meerdere dagen hoge koorts 
maken waar geen verklaring voor kan 
worden gevonden. ❚

J.-L.S.

Referentie
1. Specht C. et al. JDP 2016, CO 024, 07/12/2016.
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De ziekte van Kawasaki 
is de frequentste syste-
mische vasculitis bij zeer 
jonge kinderen. Ze is ook 
de belangrijkste oorzaak 
van verworven hartziekte 
bij kinderen in ontwikkelde 
landen. De belangrijkste 
diagnostische symptomen 
zijn hoge koorts sinds 4, 5 
dagen van onbekende oor-
sprong en huidsymptomen 
(zie criteria van de AHA). 
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de huid als diagnostisch 
instrument 

Ziekte van Kawasaki: 
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Het prikkelbaredarmsyndroom maakt deel uit 
van de functionele darmstoornissen, die geen 
duidelijke organische oorzaak hebben. De 
diagnostische criteria worden vastgelegd door 
de Rome IV-criteria: minstens 1 dag per week 
chronische buikpijn in de loop van de laatste  
3 maanden, met symptomen die minstens  
6 maanden geleden begonnen zijn en samen met 
minstens 2 van de volgende criteria: temporeel 
verband met de ontlasting, verandering in de 
frequentie, de vorm of de consistentie van de 
ontlasting (1). Vaak is ook een opgeblazen gevoel 
een diagnostisch criterium (2-3). 

We maken een onderscheid tussen verschillende 
subtypes van prikkelbaredarmsyndroom: 
vormen met hoofdzakelijk constipatie of diarree, 
gemengde vormen en onbepaalde vormen. 
De Bristol-stoelgangschaal beschrijft de 
consistentie van de ontlasting en kan helpen om 
deze verschillende subtypes te identificeren (1). 
Een patiënt kan in het ziekteloop van het ene 
naar het andere subtype evolueren. 

De prevalentie van het 
prikkelbaredarmsyndroom in de algemene 
bevolking zou 10 tot 15% bedragen (4). 
Vrouwen worden vaker getroffen dan mannen, 
maar ook kinderen kunnen het krijgen. Bij de 
helft van de patiënten verschijnen de eerste 
symptomen rond de leeftijd van 35 jaar. 

Welke onderzoeken moeten we 
uitvoeren?  
De symptomen van het 
prikkelbaredarmsyndroom zijn atypisch. 
We beschikken niet over een biologische 
handtekening van de ziekte, en geen enkel 
extra onderzoek geeft ons totale zekerheid. 
De strategie bestaat erin om, op basis van 
de diagnostische veronderstelling, een 
organische oorzaak uit te sluiten en tot 
een positieve diagnose te komen, die geen 
uitsluitingsdiagnose meer is. Het verdient 
aanbeveling om de patiënt van bij het begin uit 
te leggen dat zijn ziekte hoogstwaarschijnlijk 
een functionele oorsprong heeft en dat de extra 
onderzoeken waarschijnlijk niet-contributief zijn.    
Er zijn aanbevelingen gemaakt over het 
diagnostische verloop (5). Daarin wordt de 
nadruk gelegd op de noodzaak om eventuele 
alarmsignalen op te sporen, zoals vermageren 
en bloedingen.  
De onderzoeken waar we aan moeten 
denken zijn een bloedonderzoek (differentiële 
telling van bloedcellen, ontstekingsmarkers, 
serologische test voor coeliakie, TSH-test bij 
diarree), een stoelganganalyse (uitsluiten van 
giardiasis, bepalen van calprotectine in feces 
om de waarschijnlijkheid van een ontsteking 
te bepalen), beeldvormingsonderzoek 
(echografie, CT-scan), en in bepaalde gevallen 
zelfs een coloscopie.   

Een multifactoriële pathofysiologie
Het prikkelbaredarmsyndroom, dat vaak 
gepaard gaat met diarree, kan volgen op 
een gastro-enteritis (6-9). Naast deze factor 
kunnen nog veel andere elementen een 
rol spelen. Genetische factoren kunnen de 
ontwikkeling van de aandoening bevorderen, 
net zoals psychologische factoren als stress. 
De interactie tussen darmen en hersenen is 
nu duidelijk aangetoond. Ook de voeding, een 
hypergevoeligheid van de ingewanden, een 
centrale sensitisatie, motiliteitsproblemen, 
een wijziging van het darmmicrobioom, een 
abdominaal-frenische dyssynergie en een 
malabsorptie van de galzuren kunnen  
een rol spelen.
De belangstelling voor het 
darmmicrobioom groeit, maar op dit 
moment is het nog moeilijk om het 
profiel of de profielen te schetsen van 
het microbioom of de microbiomen die 
het prikkelbaredarmsyndroom kunnen 
bevorderen (10).
Als het colon wordt blootgesteld aan galzuren, 
worden de motoriek en de secretie van water en 
mucus gestimuleerd (11). Bij ongeveer een derde 
van de patiënten met prikkelbaredarmsyndroom 
met diarree werd dan ook een malabsorptie van 
de galzuren vastgesteld (12) (13). Dat kan worden 
onderzocht met een galzuurresorptietest 
(SeHCAT), en als de uitslag positief is, kan er 
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Prikkelbaredarmsyndroom 

Een duidelijk antwoord op 
de vragen die het oproept

  Naar een conferentie van prof. Hubert Louis (dienst Gastro-enterologie, Hôpital Erasme, Brussel), 
georganiseerd in samenwerking met Will-Pharma, Brussel, november 2016. 

MEDEDELING

De symptomen van het prikkelbaredarmsyndroom lijken 
polymorf maar zijn in theorie vrij duidelijk omschreven.  
Bij de diagnostische benadering van dit syndroom rijzen 
er vragen over de eventuele paraklinische onderzoeken 
die moeten gebeuren. Bij de behandeling moeten we een 
compleet beeld hebben van de meest recente gegevens over 
de verschillende therapeutische hulpmiddelen. U krijgt een 
overzicht van professor Hubert Louis (Hôpital Erasme, Brussel). 
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een behandeling met een galzuurbindende hars 
worden opgestart.  

Een perifere hypergevoeligheid, die het 
gevolg is van de ontsteking, heeft de neiging 
de enterische nociceptie te verhogen, terwijl 
een centrale hypergevoeligheid kan leiden tot 
een abnormale perceptie van signalen uit het 
spijsverteringskanaal (14).
Het functionele gevoel van opzetting na een 
maaltijd kan verband houden met een abdominaal-
frenische dyssynergie met verlaging van het 
diafragma en het uitzakken van de buikspieren (15).  

Welke voeding heeft de voorkeur…  
of moeten we vermijden? 

In Zweden werd er een voedingsonderzoek 
gehouden, waarbij er een vergelijking werd gemaakt 
tussen mensen met het prikkelbaredarmsyndroom 
en gezonde mensen. Op die manier werden 
bepaalde voedingswaren aan de symptomen 
gekoppeld (16). De volgende voedingswaren werden 
geïdentificeerd als bevorderlijk voor de ontwikkeling 
van de aandoening: kaas, room, kool, ui, erwten, 
droge bonen, specerijen, gefrituurde voeding, koffie 
en pizza (16).  

Bepaalde koolhydraten, de FODMAP’s 
(fermenteerbare oligosacchariden, disacchariden, 
monosacchariden en polyolen) worden slechts in 
beperkte mate geabsorbeerd door de dunne darm. 
Ze hebben een osmotisch effect en bevorderen de 
vorming van gas en abdominale distensie (17). Als 
we de consumptie ervan beperken, kan dat dus 
een gunstig effect hebben (18).     

Communicatie en educatie 
Het is van wezenlijk belang dat er een goede 
relatie is tussen de arts en de patiënt (19) wanneer 
de aanbevelingen voor de levensstijl en het dieet 
worden besproken. Fruit en groenten zijn aan te 
raden, en het nut van vezels hangt af van het type 
(20). Er is al gewezen op het potentiële voordeel van 
een dieet dat arm is aan FODMAP’s en dat – om 
tekorten te vermijden – meestal beperkt wordt in 
de tijd (18) (21). Het is echter nog niet afdoende 
aangetoond dat een dieet dat arm is aan FODMAP’s 
superieur is aan de klassieke aanbevelingen (22). 

Therapeutische opties 
Omdat de pathofysiologie van de aandoening 
multifactortieel is, worden er verschillende types 
van actieve stoffen onderzocht. Dat zijn met 
name pepermuntolie, probiotica, antidepressiva, 
spasmolytica, laxatieven, antidiarretica en, in 
bepaalde gevallen, galzuurbindende harsen. 
  
Wat is de rol van pepermuntolie?
Pepermuntolie heeft een relaxerend effect op 
de gladde spieren van de dikke darm, omdat 

het de calciumkanalen blokkeert (23) (24) (25). 
Het stimuleert overigens het TRPM8-kanaal, 
dat betrokken is bij de pijnbeheersing in de 
ingewanden en het verhoogt op die manier 
de gevoeligheidsdrempel van de sensorische 
neuronen van de ingewanden (26). 
In een meta-analyse werd aangetoond dat het op het 
vlak van symptomatische verbetering superieur was 
aan een placebo (27). Het number needed to treat 
(NNT) van pepermuntolie ligt in de grootteorde van 
2 tot 3 (28). Het NNT van de spasmolytica is hoger 
(5 tot 6) (28). Houd er bij de interpretatie van deze 
cijfers wel rekening mee dat de behandelingsduur 
met pepermuntolie in de meeste studies 1 maand 
bedraagt, terwijl de behandelingsduur met 
spasmolytica vaak 15 weken is. 

Pepermuntolie werkt trouwens al na een vrij 
korte tijd. In een studie werd aangetoond dat 
intraluminale toediening al binnen 20 seconden 
zorgt voor een relaxatie van de spieren van de 
dikke darm en een remming van de motiliteit. Die 
tijd kan worden gebruikt om een colonoscopie uit 
te voeren, waarbij pepermuntolie een alternatief 
is voor de toediening van anticholinergica of 
glucagon (29). 

Wat vinden de patiënten ervan?   
Bij onze Nederlandse buren heeft 
een patiëntenvereniging en een groep 
gastro-enterologen het project REDUCE 
PDS (prikkelbaredarmsyndroom) opgezet 
(30). Dit concept, dat een beetje afwijkt van de 
klassieke aanpak, is gebaseerd op een gedeelde 
beslissingsname van patiënt en arts samen. Op 
basis van digitale informatie over de ziekte en de 
behandeling kiest de patiënt, na uitleg van de arts, 
uit 10 therapeutische opties de 3 behandelingen 
waarvan hij vermoedt dat die het beste bij hem 
zullen passen. Het resultaat is dat de patiënt 
mee verantwoordelijkheid krijgt, zijn ziekte beter 
zal begrijpen en meer vat krijgt op zijn situatie. 
De therapeutische keuzes worden geregeld 
geëvalueerd door de patiënt en de arts, met 
ondersteuning van verpleegkundigen.   
In het project REDUCE PDS zijn ongeveer 200 
patiënten opgenomen, die naar eigen zeggen 
zeer tevreden zijn over deze aanpak. Die draagt 
bij tot een vermindering van de klachten en 
een verbetering van hun levenskwaliteit. De 
behandeling die het meeste wordt gekozen  
is pepermuntolie. 

En bij kinderen? 
Functionele buikpijn bij kinderen is een bijzonder 
moeilijke kwestie, in die mate dat experts van de 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 
hiervoor aanbevelingen hebben opgesteld (31). 
Volgens die aanbevelingen is pepermuntolie een 
mogelijkheid bij de behandeling van functionele 
buikpijn bij kinderen. 

De andere hulpmiddelen 
Uit beperkte gegevens blijkt een matig effect 
van probiotica op een opgeblazen gevoel en 
flatulentie (32), terwijl spasmolytica over het 
algemeen superieur zijn aan een placebo (33). 
Soms worden antidepressiva in tweede lijn gebruikt 
om de pijn te bestrijden. Het anticholinerge effect 
van de tricyclische antidepressiva kan worden 
aangewend om diarree tegen te gaan (34). 
Laxatieven, en in het bijzonder psyllium, PEG of 
bisacodyl,  werken tegen constipatie (35). 
Prucalopride wordt eveneens gebruikt om 
constipatie te behandelen, maar alleen in tweede 
lijn (35). Het kan ook de spijsvertering in zijn 
geheel comfortabeler maken (36). Met linaclotide 
sluiten we de lijst af van geneesmiddelen die 
constipatie verhelpen. Net zoals prucalopride is 
het niet geïndiceerd in de eerste lijn (37).  
Ten slotte kunnen anti-diarretica nuttig zijn 
wanneer het klinische beeld wordt gedomineerd 
door diarree en galzuurbindende harsen bij 
malabsorptie van galzuren… En ook de mogelijke 
bijdrage van psychologische ondersteuning 
mogen we niet vergeten (38).  
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O p 17 januari publiceerde de Ko-
ninklijke Federatie van het Bel-
gisch Notariaat (Fednot) haar 

notarisbarometer 2016, een gebeurte-
nis waarnaar door professionals van de 
vastgoedsector met belangstelling wordt 
uitgekeken. Hiermee wordt een balans 
opgemaakt van de vastgoedactiviteit in 
ons land in de loop van het voorbije jaar. 
Een eerste vaststelling is dat er in 2016 
een recordaantal transacties plaatsvon-
den sinds de barometer voor het eerst 
werd gepubliceerd (2009): +8,2% in ver-
gelijking met 2015. De markt draait dus 
op volle toeren. 

Volgens Bart Van Opstal, woordvoerder 
van notaris.be, zijn er diverse verklarin-
gen voor deze intense vastgoedactiviteit 
in België: “De lage rentevoeten waren 
ontegensprekelijk een sleutelfactor. Ze 
verlaagden de drempel voor tal van jon-
ge kandidaat-kopers. Vastgoed was ook 
interessant als belegging en dit onder 
nieuwe vormen zoals garages, hotelka-
mers of studentenkamers. De vergrijzing 
speelt eveneens mee: oudere mensen 
verkopen hun woning en verhuizen naar 
een appartement of een vorm van bege-
leid wonen.”

Wat de woningprijzen betreft, zien we 
een stijgende trend of een stabilisering 
naargelang het type vastgoed. In 2016 
steeg de gemiddelde prijs van een huis 
met 0,9%. Voor appartementen is de stij-
ging meer uitgesproken: +3,6%. Tegelijk 
zien we opvallende verschillen tussen de 

gewesten. Zo ste-
gen de huizenprij-
zen sterker in Brus-
sel (+4,8%), terwijl de 
stijging gematigder was 
in Vlaanderen (+0,8%) en in 
Wallonië (+0,4%). Wat apparte-
menten betreft, laat Wallonië de sterk-
ste stijging optekenen (+5,2%), gevolgd 
door Vlaanderen (+4) en Brussel (+3%). 
Die prijsstijging lijkt vrij bescheiden, 
maar uit een meer gedetailleerde ana-
lyse blijkt dat er ook een verschuiving 
plaatsvindt naar kleinere woningen. 
Appartementen met één slaapkamer 
gaan er opvallend op vooruit. “De vraag 
naar appartementen was vorig jaar erg 
groot”, aldus Bart Van Opstal. “De ver-
grijzing van de bevolking maakt dat er 
steeds meer mensen op zoek zijn naar 
een appartement. Appartementen met 
één slaapkamer kennen overigens de 
sterkste prijsstijging. In 2016 werd er 
duidelijk kleiner gebouwd. De gemiddel-
de prijs van een bouwgrond evolueerde 
van 150.000€ naar 134.000€. Maar de 
gemiddelde prijs per m² bleef wel stij-
gen: +3,8% in Vlaanderen (238€/m²) en 
+5% in Wallonië (88€/m²).”

Gaan de rentevoeten  
voor spelbreker spelen?
Komt er in 2017 een vervolg op de ten-
densen van 2016? Dat zal afhangen van 
verschillende factoren, te beginnen met 
de evolutie van de rentevoeten van  
hypothecaire leningen. 

Alle waarnemers 
zijn het erover eens 
dat in 2016 een bo-

demniveau werd 
bereikt. Het is dan 

ook erg onwaarschijn-
lijk dat de neerwaartse 

spiraal voor woonleningen 
zich zal voortzetten. De eerste 

tekenen van een kentering werden 
aan het einde van het jaar al waargeno-
men: bij de marktleider werd de geaffi-
cheerde vaste rente op 20 jaar opgetrok-
ken boven de symbolische grens van 
3%. Deze opwaartse beweging sluit aan 
bij wat we op de markt van de staatsle-
ningen zien. De rente op de Belgische 
OLO’s (lineaire obligaties) op 10 jaar 
steeg tussen 28 september 2016 en 18 
januari 2017 van 0,14% naar 0,73%. Als 
de voorspellingen van de analisten be-
vestigd worden, zou het beleid van Do-
nald Trump als president van de Verenig-
de Staten de rentevoeten naar boven 
kunnen trekken, waarna ook Europa de 
beweging zal volgen. 
Betekent dit dat we ons in 2017 mogen 
verwachten aan brutale opvering van de 
hypothecaire rente in België? Wellicht 
niet. De rentevoeten zullen weliswaar 
stijgen, waarmee er een einde komt aan 
de neerwaartse trend van verscheidene 
jaren. Toch valt het te verwachten dat ze 
op zeer lage historische niveaus zullen 
blijven. Lenen in 2017 zal dus wat duur-
der worden dan in 2016, het jaar waarin 
de bodem werd bereikt. Maar al bij al 
blijven kredieten zeer goedkoop. 

Fiscaal voordeel  
in volle verandering
Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten be-
voegd voor de woonbonus en sindsdien 
voerden ze elk hun eigen systeem in, 
met rechtstreekse gevolgen voor kandi-
daat-kopers.  

De meest spectaculaire verandering 
betreft het Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest, waar de woonbonus op hypo-
thecaire leningen na 1 januari 2017 sim-
pelweg afgeschaft werd. Het systeem 
blijft wel behouden voor leningen van 
voor 31 december 2016, maar zal ook 
geïndexeerd worden. Het gaat om een 
maximale aftrek van 2.300 euro per jaar 
en per persoon. Voor elk nieuw project 
wordt de afschaffing van de woonbonus 
gecompenseerd door de verhoging van 
het vrijstellingsplafond voor registratie-
rechten. Voortaan betreft de eerste schijf 
geen 60.000 maar 175.000 euro. Om 
hierop recht te hebben mag de prijs van 
de woning wel niet meer bedragen dan 
500.000 euro.  

In Wallonië werd de woonbonus reeds 
afgeschaft op 1 januari 2016 en vervan-
gen door de wooncheque (cheque-habi-
tat). Om daarvan te profiteren moet de 
kandidaat-lener aan drie voorwaarden 
voldoen: het hypothecair krediet moet 
worden aangegaan voor ten minste 
10 jaar; het krediet moet worden aan-
gegaan voor de aankoop of bouw van 
een enige woning waarin de kandidaat- M
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In 2016 bereikte het aantal geregistreerde 
vastgoedtransacties in België een nieuw 

recordniveau. Zal die trend zich doorzetten 
in 2017? De rentevoeten evolueren in licht 

stijgende lijn, terwijl de aan een hypothecaire 
lening verbonden fiscale voordelen werden 
herzien in de drie gewesten van het land.  

Dat de Belg een baksteen in de maag heeft 
wisten we, maar zal die binnenkort opnieuw  

voor een indigestie zorgen?

VASTGOED

Gaat de stijgende trend 
      door in 2017?

In 2016 zagen we 
een absoluut record in 
het aantal transacties: 

+8,2%.



I 29 

Medi-Sfeer 543 ❚ 9 februari 2017www.medi-sfeer.be

kopers zelf gedomicilieerd zijn; het netto 
belastbaar jaarinkomen mag niet meer 
bedragen dan 81.000 euro. 

De Waalse wooncheque is restrictiever 
dan de woonbonus: er wordt geen enkel 
belastingvoordeel meer toegekend voor 
de renovatie van een woning of voor een 
belastingplichtige die al (mede)eigenaar 
is, behalve als het om een goed gaat 
afkomstig uit een nalatenschap. Het be-
drag van de cheque wordt berekend op 
basis van de inkomsten van de ontlener 
en het aantal kinderen ten laste. Voor 
een inkomen van 21.000 euro heeft de 
cheque een waarde van 1.520 euro en hij 
vermindert naarmate het inkomen stijgt 
tot 0 euro voor een inkomen van 81.000 
euro. Elk kind ten laste geeft recht op een 
vermeerdering van 125 euro. Dit mecha-
nisme kan gedurende 20 jaar geacti-
veerd worden, maar de waarde wordt 
gehalveerd na 10 jaar. 

Het Vlaams Gewest behoudt de huidige 
woonbonus, maar hij wordt niet meer 
geïndexeerd. Een hypothecaire lening 
in het kader van de aankoop of de bouw 
van een eigen woning geeft recht op een 
voordeel tot 1.520 euro per persoon. Ge-
durende de eerste 10 jaar van het kre-
diet, wordt dit bedrag vermeerderd met 
760 euro. Wie ten minste 3 kinderen ten 
laste heeft, krijgt een bijkomend voor-
deel van 80 euro. Nieuw in Vlaanderen 
is de verruiming van het toepassingsge-
bied van de woonbonus: die is niet meer 
beperkt tot de eigen en enige woning. 

Met andere woorden, de belastingplich-
tige kan voortaan ook een fiscaal voor-
deel genieten op zijn hypothecair kre-
diet voor de aankoop van een nieuwe  
woning die bestemd is om de gezins-
woning te worden. 

Hoeveel lenen?
Banken hebben de neiging zich strikter 
op te stellen dan in het verleden. De tijd 
dat het mogelijk was om de volledige 
aankoopprijs van het goed te lenen of 
er zelfs de notariskosten en de registra-
tierechten aan toe te voegen, is goed en 
wel voorbij. In het algemeen moet de 
persoonlijke inbreng ten minste 20% 
van de totale prijs van de woning bedra-
gen. Voeg daarbij de verschillende kos-
ten en registratierechten, en kandidaat- 
kopers moeten rekening houden met 
een inbreng van ongeveer 30 à 35% van 
de prijs van hun droomhuis. ❚

Albin Wantier

W enst u zonder 
noodzakelijk grote 
bedragen te lenen, toch 

te investeren in vastgoed om te 

profiteren van het groeipotentieel 

van bakstenen? Dan dienen zich 

ook andere mogelijkheden aan. 

De eerste is intekenen op aandelen 

van een GVV (gereglementeerde 

vastgoedvennootschap – de 

vroegere bevak). Dit stemt 

overeen met een belegging in 

een fonds of een bevek, maar het 

bijzondere is dat het kapitaal voor 

het merendeel wordt belegd in 

vastgoedtransacties (woningen, 

kantoren, handelsruimten, 

overheidsadministraties, 

zorginstellingen, horeca, enz.). 

Dit soort belegging kan perfect 

aangewezen zijn met het oog 

op de diversificatie van uw 

beleggingsportefeuille.  

Nog een mogelijkheid zijn 

de studentenkamers. De 

studentenbevolking in België 

neemt fors toe en wordt 

geconfronteerd met een 

woningtekort. Privébedrijven 

zijn op de kar gesprongen en 

bieden particuliere beleggers 

de mogelijkheid om een of 

meer woningen te verwerven in 

nieuwe residentieprojecten voor 

studenten. Het voordeel is dat 

bepaalde formules een sleutel-

op-de-deuroplossing bieden, 

inclusief conciërgediensten, een 

vastgoedagentschap dat zelf 

huurders zoekt en de garantie dat 

de huur elke maand gestort wordt. 

Ook garages tot slot trekken steeds 

meer beleggers aan. Zij profiteren 

van de blijkbaar onaflatende 

druk van de auto op de steden. 

Wel moet voor de verhuur van 

een garage voorafgaandelijk een 

ondernemingsnummer worden 

aangevraagd bij de Kruispuntbank 

van Ondernemingen. Vanaf een 

jaaromzet van 25.000 euro moet 

ook 21% btw worden toegepast op 

de huurgelden en dienen alle btw-

verplichtingen te worden vervuld. 

Alternatieven  
voor baksteen

I n tegenstelling tot een 
klassiek hypothecair krediet 
biedt het bulletkrediet de 

mogelijkheid om tijdens de 
looptijd alleen de intresten van 
de lening terug te betalen. Het is 
pas op de eindvervaldag dat het 
ontleende kapitaal in één keer 
wordt terugbetaald. Vandaar dat 
ook gesproken wordt over een 
krediet met “wedersamenstelling 
van het kapitaal”. Deze formule 
biedt de mogelijkheid om een 
kapitaal op te bouwen via de 
jaarlijkse of maandelijks storting 
van premies in het kader van 
een levensverzekeringscontract, 
bijvoorbeeld een product van 
Tak 21. Voor zelfstandigen 
en bedrijfsleiders biedt dit 
mechanisme nog een voordeel: de 
in het kader van een aanvullend 
pensioen van de 2de pijler 
(groepsverzekering of individuele 
pensioentoezegging) opgebouwde 
reserves kunnen worden 
gebruikt om het kapitaal op de 
eindvervaldag terug te betalen. 
Dat biedt een dubbel voordeel. 
In een eerste fase kunnen de in 
het aanvullend pensioen gestorte 
premies worden afgetrokken van 
het netto belastbaar inkomen. 
In een tweede fase en mits aan 
bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan, wordt het kapitaal 
voordelig belast bij het bereiken 
van de pensioenleeftijd. Dit 
soort constructies is uiteraard 
omslachtiger dan een traditionele 
lening, maar is toch het overwegen 
waard bij een geplande aankoop 
van vastgoed. 

Een variant van het bulletkrediet 
richt zich tot kandidaat-leners die 
reeds een beleggingsportefeuille 
(aandelen of obligaties) bezitten: 
het patrimoniumkrediet. Het 
werkt volgens een vergelijkbaar 
principe, maar laat toe om de 
portefeuille te gebruiken als 
‘onderpand’ voor het krediet. In 
bepaalde formules kunnen de 
door de beleggingsportefeuille 
gegenereerde inkomsten worden 
gebruikt om de intresten van het 
krediet terug te betalen. 

Het bulletkrediet: een 
alternatief voor de 
financiering van een 
vastgoedaankoop
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Anders

D e eerste 3008 bleek een 
schot in de roos voor Peu-
geot. Reden genoeg voor 

de constructeur om op de ingesla-
gen weg verder te gaan. De nieuwe 
generatie van de 3008 kreeg daar-
om een nog duidelijkere SUV-look 
mee – een look die nog altijd aan 
populariteit wint op de automarkt. 
Enkele typische voorbeelden van die 
stijl zijn de lange motorkap, de meer 
vooruitspringende radiatorgrille en 
de steilere voorruit – stuk voor stuk 
kenmerken waardoor de 3008 weer 
iets meer afwijkt van de principes 
van de halve monovolume die hij 
eerder was. De nieuwe 3008 werd 
ook 9cm langer (nu 4,45m) en 7cm 
breder (nu 1,91m). De hoogte bleef 
zo goed als ongewijzigd (1,62m). 
Ook de wielbasis werd (6cm) langer, 
wat vooral de beschikbare interieur-
ruimte ten goede komt. Op de ach-
terbank is er ruim plaats voor twee 
volwassenen. De kofferdeur bestaat 
niet meer uit twee delen, maar uit 
een gewone achterklep. Het volu-
me van de koffer werd nog 90 liter 
groter en bedraagt nu 520 liter… of 
1.580 liter als de rugleuning van de 
achterbank wordt neergeklapt. Ruim 
voldoende dus voor de bagage van 
een heel gezin!

Mooi

Het interieur van de 3008 mag best 
spectaculair worden genoemd, want 
Peugeot besliste om er zijn i-Cock-
pit-concept in toe te passen. Het 
kleine stuur voelt aangenaam aan 
en laat zich ook vlot bedienen, maar 
de diepte-instelling is nogal beperkt, 
waardoor niet iedere bestuurder 
van een perfecte zitpositie zal kun-
nen genieten. Jammer, hoewel dit 
ongemak minder duidelijk is dan in 
bv. een 308 of een 208. Het digitale 
instrumentenpaneel kan vanaf het 
laagste afwerkingsniveau aan uw 
wensen worden aangepast en is bo-
vendien duidelijk leesbaar door zijn 
hoogte. De interface wordt nog ver-
volledigd door een 8” capacitief aan-
raakscherm op de middenconsole, 
waarvan de belangrijkste functies via 

6 direct access-toetsen kunnen wor-
den bediend. Over de visuele kwali-
teit en de kwaliteit van de materialen 
zullen weinig klachten zijn, maar de 
assemblage is op bepaalde plaatsen 
wel nog voor verbetering vatbaar.

Ruime motorkeuze

Voor de aandrijving hebt u de keu-
ze uit twee benzinemotoren en twee 
dieselkrachtbronnen, die samen in 
7 verschillende vermogensniveaus 
worden aangeboden. 
Bij de benzinemotoren levert de 1.2l 
driepitter turbo een vermogen van 
130pk en de 1.6l viercilinder THP 
165pk. Bij de dieselmotoren is de 
1.6l BlueHDi goed voor 100 of 120pk 
en de 2.0 BlueHDi voor 136, 150 of 
180pk. Deze laatste uitvoering is ove-
rigens alleen verkrijgbaar met de 
zestrapsautomaat. 
Voorlopig zijn alle versies van de 
3008 voorwielaangedreven. Het is 
nog twee jaar wachten op een vier-
wielaangedreven alternatief (in de 
vorm van een oplaadbaar hybride 
aandrijfsysteem en een elektrisch 
aangedreven achterstewielstel). Wie 
het dan toch niet kan laten om af en 
toe van de geasfalteerde wegen af te 
wijken, kan opteren voor het Advan-
ced Grip Control-pakket, dat bestaat 
uit een geoptimaliseerd antispinsy-
steem en specifiek schoeisel. 

Op de weg weet de 3008 moeiteloos 
te overtuigen, onder meer dankzij 
zijn levendige karakter en zijn grote 
wendbaarheid – zeker rekening hou-
dend met zijn afmetingen. De 180pk 
sterke versie doet het uitstekend, 
maar ook de kleine motoren met 120 
of 130pk tonen zich ook op hun ge-
mak. Ook het compromis comfort/
rijgedrag zouden we als uitstekend 
bestempelen. Behalve dan mis-
schien voor de GT-versies, waarvan 
de grote wielen het rijcomfort een 
beetje naar beneden halen. Voor een 
keertje zijn het dus de eenvoudigste 
uitvoeringen die het meeste plezier 
verschaffen… ❚

Arnaud Dellicour

De nieuwe Peugeot 3008 verschilt op zo ongeveer 
ieder punt van zijn voorganger en kreeg een nog 
meer uitgesproken SUV-karakter mee. Het merk 
met de leeuw hoopt hiermee het succes van de 

eerste generatie op zijn minst te evenaren…
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Verpakking op voorschrift 
of schriftelijke aanvraag

Publieksprijs

Sinutab®Forte (20 tab)
RhinoSinutab® (14 tab)

€ 9,37
€ 7,95

Met RhinoSinutab® en Sinutab®Forte 
de winter door.

Verstopte
neus &
lopende
neus*

Verstopte
neus &
hoofdpijn

Pseudoefedrine + cetirizine Pseudoefedrine + paracetamol

*indicatie bij allergie.

RHINOSINUTAB 5 MG / 120 MG TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 tablet met verlengde afgifte bevat 5 mg cetirizinedihydrochloride en 120 
mg pseudoefedrine hydrochloride. Hulpstoffen met bekend effect: bevat lactose. FARMACEUTISCHE VORM Tabletten met verlengde 
afgifte. THERAPEUTISCHE INDICATIES RhinoSinutab is aangewezen voor de behandeling van symptomen, zoals neuscongestie, niezen, 
rhinorrhoea, nasale en oculaire pruritus, die gepaard gaan met allergische rhinitis, al dan niet seizoensgebonden. RhinoSinutab is 
aangewezen als zowel de anti-allergische activiteit van cetirizine als de nasale decongestie van pseudoefedrine gewenst zijn. DOSERING 
EN WIJZE VAN TOEDIENING Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 tablet tweemaal per dag (‘s ochtends en ‘s avonds). De tabletten 
moeten worden ingenomen met een beetje vloeistof, zonder te breken of te kauwen, met of zonder voeding. De behandelingsduur mag 
de symptomatische periode niet overschrijden en zal niet langer zijn dan 2 à 3 weken. Na verdwijning van de nasale symptomen, kan de 
behandeling met enkel een antihistaminicum worden verdergezet.  Hoewel cetirizine en pseudoefedrine hun doeltreffendheid bij kinderen 
ouder dan 2 jaar hebben bewezen, werd RhinoSinutab niet onderzocht bij kinderen jonger dan 12 jaar. Bij matige renale of hepatische 
insufficiëntie moet de posologie gereduceerd worden tot 1 tablet per dag. CONTRA-INDICATIES RhinoSinutab is gecontra-indiceerd: - in 
geval van overgevoeligheid voor de werkzame stoffen, voor efedrine of elk ander piperazine of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde 
hulpstoffen. - in geval van ernstige hypertensie of coronaire aandoeningen. - in geval van een voorgeschiedenis van beroerte of een hoog 
risico op het ontwikkelen van een hemorragische beroerte. - in geval van ernstige nierinsufficiëntie, niet gecontroleerde hyperthyroïdie, 
ernstige aritmieën, toename van de oogdruk, urineretentie of feochromocytoom. - in geval van toediening van antihypertensiva, zoals 
ß-blokkers, van sympathicomimetica, dihydroergotamine en amfetamines. - tijdens een behandeling met MAOI, ook gedurende de 
eerste 2 weken na stopzetting van de behandeling.  - bij kinderen onder de 12 jaar (zie rubriek 4.4). BIJWERKINGEN De bijwerkingen 
zijn hieronder weergegeven en ingedeeld naar orgaansysteem en frequentie. De frequenties worden als volgt gedefinieerd: 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). Hartaandoeningen: 
- Vaak: tachycardie - Zelden:  aritmie Zenuwstelselaandoeningen: - Vaak: vertigo, draaierigheid, hoofdpijn, slaperigheid - Zelden: 
convulsies, beven - Zeer zelden: dysgeusie Maagdarmstelselaandoeningen: - Vaak: droge mond, nausea - Zelden:  braken Nier-en 
urinewegaandoeningen: - Zelden: mictiestoornissen Huid- en onderhuidaandoeningen: - Zelden: droge huid, rash, verhoogde zweetsecretie, 
urticaria - Zeer zelden: angioneurotisch oedeem, erythema fixatum Bloedvataandoeningen: - Zelden: bleekheid, hypertensie - Zeer zelden: 
cardiovasculaire collaps Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: - Vaak: asthenie Immuunsysteemaandoeningen: - 
Zelden: overgevoeligheidsreacties Lever- en galaandoeningen: - Zelden: abnormale leverfunctie (verhoging van transaminasen, alkalische 
fosfatases, gamma-GT en bilirubine) Psychische stoornissen:  - Vaak: nervositas, slapeloosheid - Soms: agitatie, angst - Zelden: hallucinaties 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. 
Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; adversedrugreactions@
fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Johnson & Johnson Consumer NV/SA-Antwerpseweg 
15-17 -B-2340 Beerse NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE 262595. DATUM VAN HERZIENING VAN 
DE TEKST Februari 2016. Goedkeuringsdatum: 02/2016. Meer informatie is beschikbaar op verzoek.

SINUTAB  500 MG/30 MG TABLETTEN, SINUTAB FORTE 500 MG/60 MG TABLETTEN. 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Sinutab 500 mg/30 mg tabletten: 1 tablet bevat 500 mg paracetamol en 30 mg 
pseudoefedrinehydrochloride. Sinutab Forte 500 mg/60 mg tabletten: 1 tablet bevat 500 mg paracetamol en 60 mg 
pseudoefedrinehydrochloride. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM Tabletten. THERAPEUTISCHE 
INDICATIES Symptomatische behandeling van neusverstopping met hoofdpijn en/of koorts. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING 
Dosering Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: Sinutab 500 mg/30 mg tabletten: 1 à 2 tabletten, 2 à 3 maal per dag. Sinutab Forte 
500 mg/60 mg tabletten: 1 tablet, 2 à 3 maal per dag. Tussen de innames door moet een tijdsinterval van minstens 4 uur worden 
gerespecteerd. De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn (maximum 5 dagen) en gelimiteerd tot de periode waarin de 
symptomen aanwezig zijn. In geval van een bacteriële infectie kan een antibioticatherapie nodig zijn. Voor volwassenen en kinderen van 12 
jaar en ouder is de aanbevolen maximale totale dagelijkse dosis pseudoefedrine 240 mg, ingenomen in afzonderlijke doses van niet meer 
dan 60 mg om de 4 tot 6 uur binnen een periode van 24 uur. Voor kinderen en adolescenten (lichaamsgewicht < 50 kg) is de gebruikelijke 
dosis paracetamol 15 mg/kg per keer, tot maximaal 4 maal per dag. Het toedieningsinterval dient tenminste 4 uur te bedragen. De maximale 
doses paracetamol zijn 15 mg/kg per inname en 60 mg/kg/dag. Voor adolescenten en volwassenen (lichaamsgewicht > 50 kg) is de 
gebruikelijke dosis paracetamol 500 mg à 1 g per keer, zo nodig respectievelijk elke 4 of 6 uur te herhalen, tot 3 g per dag. In geval van 
meer intense pijn of koorts, kan de dagdosis paracetamol worden verhoogd tot 4 g per dag. Het toedieningsinterval dient ten minste 4 uur 
te bedragen. De maximale doses paracetamol zijn 1 g per keer en 4 g per dag. Voor volwassenen die minder dan 50 kg wegen, is de 
maximale dagdosis paracetamol 60 mg/kg/dag. Verminderde leverfunctie, chronisch alcoholgebruik: Bij patiënten met een verminderde 

leverfunctie, moet de dosis worden verminderd of het doseringsinterval verlengd. De dagelijkse dosis paracetamol mag niet hoger zijn dan 
2 g in de volgende situaties: Leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht), Chronisch alcoholgebruik. 
Nierinsufficiëntie: In geval van matige en ernstige nierinsufficiëntie moet de dosis verminderd worden: Glomerulaire filtratie: 10 – 50 ml/min: 
500mg paracetamol elke 6 uur, < 10ml/min: 500mg paracetamol elke 8 uur. Ouderen: Op basis van farmacokinetische gegevens is geen 
dosisaanpassing nodig. Men moet echter rekening houden met het feit dat nier- en / of leverinsufficiëntie vaker voorkomen bij ouderen. 
Wijze van toediening: Orale inname. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in rubriek 6.1 
vermelde hulpstoffen, patiënten met ernstige leverinsufficiëntie, zeer ernstige hypertensie of aandoeningen van de coronairen, in het geval 
van eerdere cerebrovasculaire accidenten of risicofactoren die de kans op cerebrovasculaire accidenten kunnen vergroten. Gelijktijdig 
gebruik met MAO-inhibitoren of gebruik in de voorbije 2 weken van MAOI’s is tegenaangewezen vanwege het gevaar voor mogelijk fatale 
hypertensie-opstoten en hyperthermie. In combinatie met andere sympathomimetische geneesmiddelen (indirect werkend of alfa-type) met 
vaatvernauwend effect bij decongestie, ongeacht de innamemethode (oraal of nasaal) vanwege hogere risico’s op vaatvernauwing en/of 
hypertensieve crisis (zie ook 4.5). Kinderen jonger dan 12 jaar. Tijdens zwangerschap en lactatie. BIJWERKINGEN Hierna worden 
bijwerkingen weergegeven die gerapporteerd zijn tijdens postmarketing onderzoek. De bijwerkingen worden vermeld met hun frequentie 
volgens de volgende conventie: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000, <1/100); zelden (≥1/10000, <1/1000); zeer 
zelden (< 1/10000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Ongewenste reacties op geneesmiddelen met 
paracetamol, pseudoefedrine HCl of de combinatie die zijn vastgesteld tijdens post-marketing onderzoek, aan de hand van het geschatte 
aantal gevallen op basis van spontane meldingen: Immuunsysteemaandoeningen: Zeer zelden: anafylactische reactie, overgevoeligheid. 
Enkele zeldzame gevallen van allergische accidenten die zich manifesteerden in de vorm van een huiduitslag met erytheem of urticaria en 
die stopzetting van de behandeling vereisten werden gemeld, alsook enkele zeer zeldzame gevallen van trombocytopenie. Quincke oedeem 
werd zelden gemeld. Zeer zelden werden gevallen van ernstige huidreacties gemeld. Psychische stoornissen: Zeer zelden: angst, euforische 
stemming. Zenuwstelselaandoeningen: Zeer zelden: hoofdpijn, psychomotorische hyperactiviteit (in de pediatrische populatie). Reacties als 
droge mond, dysgeusie, insomnia, migraine en duizeligheid werden waargenomen. T.g.v. pseudoefedrine kan excitatie van het CZS optreden 
zoals slaapstoornis en zelden hallucinaties. Niet bekend: convulsies. Hartaandoeningen: Zeer zelden: aritmie, hartkloppingen, tachycardie. 
Niet bekend: myocardinfarct. In uitzonderlijke gevallen werden patiënten die geneesmiddelen gebruikten die pseudoefedrine bevatten, 
getroffen door een hersenbloeding. Vaak betrof het patiënten met vasculaire risicofactoren of in gevallen van een overdosis of combinatie 
met andere vaatvernauwende geneesmiddelen. Niet bekend: transiënte ischemische aanvallen. Bloedvataandoeningen: Soms: hypertensie. 
Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer zelden: buikpijn, diarree, braken. Nausea werd waargenomen. Lever- en galaandoeningen: Tekenen 
van levertoxiciteit na een verlengde behandeling bij hoge dosissen werden gemeld.  Deze kan versterkt worden door alcohol en microsomale 
inducerende enzymes. Huid- en onderhuidaandoeningen: Zeer zelden: angio-oedeem, pruritus, huiduitslag, jeukende huiduitslag, urticaria. 
Nier- en urinewegaandoeningen: Zeer zelden: dysurie, urineretentie werd waargenomen bij mannen waar prostaathypertrofie een 
predisponerende factor bleek te zijn. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer zelden: gevoel van zenuwachtigheid. 
Onderzoeken: Zeer zelden: toename van transaminasen (bij sommige patiënten die doses paracetamol volgens het etiket innemen, kunnen 
lichte toenames van transaminase optreden; deze toenames gaan niet gepaard met leverfalen en verdwijnen meestal bij voortgezette 
behandeling of nadat met het gebruik van paracetamol is gestopt). De volgende bijwerkingen kunnen optreden met paracetamol: Systeem/
orgaanklassen: Bloed- en lymfestelselaandoeningen: zeer zelden (<1/10.000): thrombocytopenie, leukopenie, pancytopenie neutropenie, 
hemolytische anemie agranulocytose; frequentie niet gekend: anemie. Immuunsysteemaandoeningen: zelden (>1/10.000, <1/1.000): 
allergische reacties, zeer zelden (<1/10.000): allergische reacties die stopzetten van de behandeling vereisen, frequentie niet gekend: 
anafylactische shock. Zenuwstelselaandoeningen: zelden (>1/10.000, <1/1.000): hoofdpijn. Maagdarmstelselaandoeningen: buikpijn, 
diarree, nausea, braken, constipatie. Lever- en galaandoeningen: zelden (>1/10.000, <1/1.000): gestoorde leverfunctie leverfalen 
levernecrose icterus, zeer zelden (<1/10.000): hepatotoxiciteit, frequentie niet gekend: hepatitis. Huid- en onderhuidaandoeningen: zelden 
(>1/10.000, <1/1.000): pruritus, rash, zweten, angio-oedeem, urticaria. zeer zelden (<1/10.000): zeer zeldzame gevallen van ernstige 
huidreacties werden gemeld. Nier- en urinewegaandoeningen: zeer zelden (<1/10.000): steriele pyurie (troebele urine), frequentie niet 
gekend: nefropathieën (interstitiële nefritis, tubulaire necrose) na langdurig gebruik van hoge doses. Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen: zelden (>1/10.000, <1/1.000): duizeligheid malaise. Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties: zelden 
(>1/10.000, <1/1.000): overdosis en intoxicatie. Melding van vermoedelijke bijwerkingen. Het is belangrijk om na toelating van het 
geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 
voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het 
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 
Brussel (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be). HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN Sinutab 500/30 mg tabletten: BE240195, Sinutab Forte 500/60 mg tabletten: BE240186. DATUM VAN HERZIENING VAN DE 
TEKST December 2015. Datum van goedkeuring van de tekst: 11/2015. Meer informatie is beschikbaar op verzoek.
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Drie klassiekers opnieuw uitgevonden
Restaurants? Neen, eerder ware autoriteiten. Drie eerbiedwaardige zaken die op hun 
lauweren zouden kunnen rusten, maar ervoor kozen zichzelf opnieuw uit te vinden. 
Met succes. 

1. Paris-Brest, rue du Pont 16, 4000 Luik. Tel.: 04/223.47.11. Open van 12u tot 14u30 
en van 19u tot 21u30, gesloten op maandag, dinsdag en zondagavond. 

Groot nieuws: Michel Dans heeft het povere, maar charmante, decor van zijn kantine 
in de rue des Anglais verlaten voor een nieuw juweeltje. Toen we dit nieuws hoorden, 
hielden we toch even onze adem in. Zal de sfeer, het ontastbare van de gastronomie, 
niet in rook opgaan bij al dit aanstormend nieuw? ‘Le resto où l’on boit, le bistro 
où l’on mange’, op dit motto heeft de chef zijn nieuwe kapel gebouwd. Het decor 
zou men nooit in verband hebben gebracht met dans: een muur van planten, een 
deels open keuken, een toog van Frans hout, lampen op één rechte lijn… niets op 
aan te merken, goed bedacht. Je kan er even goed van een Orval sippen als van een 
lichte lunch genieten. Als voorgerecht een terrine van wild (9 euro) met groentjes op 
azijn. Net iets te koud geserveerd in een bokaal. De bereiding speelt met het contrast 

harmonie-zuurheid door middel van pastinaak, rode ui, look, wortel en daikon (een 
variëteit van de witte radijs). Verrassende kleine gefrituurde kappertjes zetten de be-
reiding kracht bij. Het hoofdgerecht is ronduit perfect: perfect gegaarde kabeljauwrug 
(20 euro) met een generfd paksoiblad (Chinese kool) in overvloedige boter en stukjes 
eryngii-oesterzwammen.

2. Chez Richard, Miniemenstraat 2, 1000 Brussel. Tel.: 02/512.14.06. Alle dagen open 
van 8u tot 01u.

Chez Richard, de mythische bistro op de Zavel, is aan een tweede leven begonnen. 
Eerste vaststelling, de decoratie is afgelikt. Tussen de prachtige houten toonbank – 
met een geweldige armleuning in eik – en de twee imposante art-decolampen, is er 
nog veel meer dat indruk maakt. Er is de granito gemaakt door een Luikse kunstenaar, 
de nachtblauwe muren, de kleine houten tafeltjes, de zachte banken… Zelfs buiten 
werd niets aan het toeval overgelaten: het rotanmeubilair afkomstig van Maison Gatti 
in Parijs en de turbo-krachtige verwarmingselementen. De drankenkaart is in dezelfde 
stijl als het decor. Zoals de koffie die uit een mythische Faema Jubilé E61 komt (2,50 
euro voor een espresso met een Dandoy-koekje), de Dolin vermouth of de Jambe de 
Bois van Brasserie de la Senne die uit de tap vloeit. Idem voor de wijnen – van grote 
namen als Dard&Ribo, Jean Foillard…tot Ostal Cazes. U kan ook ter plaatse eten: ont-
bijt, lunch – uitstekende américain van bij Dierendonck, ’s avonds tapas of van vrijdag 
tot zondag oesters. Ongeveer 20 euro per couvert.
 
3. Pazzo, Oudeleeuwenrui 12, 2000 Antwerpen. Tel.: 03/232.86.82. www.pazzo.be. 

Deze oude graanloods is een staaltje van traditie en moderniteit, of de ideale cock-
tail voor een lang leven. Het prachtige kader bestaat uit balken, gezandstraalde inox 
tafels, glas en hout. Het bewijs is er: sinds de opening zit deze zaak altijd vol. De 
wijnkaart is enorm en neemt de liefhebber mee naar zowel de Oudheid als de Nieuwe 
Wereld. De zaak werd aanvankelijk gerund door William Wouters, de bekende som-
melier die naar Portugal verhuisde om zijn eigen wijngaard te runnen. De zaak is 
nieuw leven ingeblazen sinds een van zijn leerlingen, Tom d’Hooghe, de fakkel heeft 
overgenomen. De keuken is op hetzelfde niveau als het decor en de wijnkaart. Met de 
slogan ‘Where wine meets food’, maakt Ingrid Neven, Lady Chef of the Year in 2011, 
gerechten met invloeden uit zowel Azië als Italië. Zoals de kabeljauwfilet gebakken in 
Vietnamese boter of de uitstekende risotto met verse truffel. Ongeveer 50 euro per 
couvert. 
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GASTRONOMIE

Goed nieuws
Eind 2016 werd de traditionele lambiek verkozen tot eerste Slow 
Food Presidium in de wereld. Hiermee wil men het behoud nastre-
ven van een product dat beschouwd wordt als een symbool van 
ons gastronomisch patrimonium. Hoe men hiertoe kan bijdragen? 
Door bijvoorbeeld een producent als Cantillon of een Waalse gueu-
zerie als Tilquin te steunen.

Cijfer: 70 
In 2017 viert Rob zijn 70-jarig bestaan. Hoedje af voor deze zaak die moeilijke mo-
menten heeft gekend. Vandaag blijft de selectie van hun producten hun sterke punt. 
Een voorbeeld? De afdeling wijnen van Jérémie Claes die geweldige champagnes 
van Françoise Bedel voorstelt, een biodynamische wijnbouwster uit de Marnevallei. 

www.rob-brussels.be 

Kaasmaker in de kijker: Callebaut
Kaasmeesters Callebaut is een vaste 
waarde in Oudenaarde en wordt bij de 
10 beste kaasmakers van het land ge-
rekend. De zaak is verdeeld over twee 
verdiepingen en biedt een uitgebrei-
de keuze aan Belgische kazen – meer 
bepaald de bekende Achelse Blauwe, 
een blauwgeaderde kaas uit Limburg 
– maar ook Franse, Italiaanse, Engelse 
en Spaanse kazen. Naast een specia-
liteit in kazen van rauwe melk en een 
rijpingskamer, biedt de winkel van Luc 
en Nathalie Vanhaver ook een reeks 
producten die perfect dienen voor 
een weelderige picknick: vleeswaren, 
verrassingsbroden, speciale bieren 
– geuze van bij Boon –, fijne wijnen, 
tapas, kweeperengelei en bereide ge-
rechten. Boven, op de ‘Verdieping van 
de smaak’ worden regelmatig kaasde-
gustatieavonden georganiseerd rond 
een specifiek thema – een terroir,  
combinaties met bier… 

Kaasmeesters Callebaut, Markt 16, 9700 Oudenaarde. Tel.: 055/30.02.22. www.kaasmeester-callebaut.be.  
Open van 9u tot 12u en van 14u tot 18u, van dinsdag tot vrijdag, en van 9u tot 18u op zaterdag. 

Michel Verlinden



GLP-1RA in T2D treatment:  
time for a paradigm shift?
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EPISODE 1: HET IS NAUWELIJKS BEWEZEN 
DAT EEN GOEDE GLYKEMIECONTROLE GUN-
STIGE MACROVASCULAIRE EFFECTEN HEEFT

Een betere glykemiecontrole bij patiënten met 

type 2-diabetes verlaagt het risico op microvas-

culaire complicaties. Volgens een meta-analyse 

van de studies UKPDS, ACCORD, ADVANCE en 

VADT (1) en de extensiestudies van de studies 

UKPDS en VADT, zou een goede glykemiecontro-

le de incidentie van macrovasculaire complicaties 

ietwat verminderen (MACE – 9%, MI – 15% in de  

meta-analyse). Dit is echter ten koste van meer 

episoden van ernstige hypoglykemie, en zonder 

een formele impact op de overleving. 

EPISODE 2: DE CV VEILIGHEID VAN DE  
NIEUWE ANTIDIABETICA MOET WORDEN  
AANGETOOND

Meerdere studies stellen de cardiovasculaire vei-

ligheid van antidiabetica ter discussie, met name 

die van rosiglitazon. De FDA en het EMA eisen 

daarom een bewijs van de cardiovasculaire vei-

ligheid van nieuwe antidiabetica. Dat bewijs moet 

worden geleverd door gerandomiseerde, gecontro-

leerde non-inferioriteitsstudies.

EPISODE 3: INCRETINOMIMETICA ZIJN  
VEILIG, MAAR HEBBEN GEEN GUNSTIGE  
MACROVASCULAIRE EFFECTEN

De studies SAVOR, EXAMINE, TECOS en ELIXA 

hebben aangetoond dat de incretinomimetica 

saxa-, alo- en sitagliptine en lixisenatide beant-

woorden aan het criterium van non-inferioriteit, 

echter zonder bewijs van superioriteit ten opzichte 

van de placebo. Erg vervelend is dat de frequen-

tie van ziekenhuisopname wegens hartfalen in de 

SAVOR-studie hoger was met saxagliptine.

EPISODE 4: STERKE EN SNELLE  
VERMINDERING VAN CV ACCIDENTEN MET 
EMPAGLIFLOZINE

De schok: op het congres van de EASD in 2015 

werd de EMPA-REG Outcome-studie (2) gepre-

senteerd. In die studie verlaagde empagliflozine, 

een selectieve SGLT2-remmer, het primaire eind-

punt (een samengesteld eindpunt van ernstige 

cardiovasculaire accidenten) met 14%, de car-

diovasculaire sterfte met 38% en de totale sterfte 

met 32%. Dit werd vastgesteld bij patiënten met 

type 2-diabetes en CV antecedenten. De frequentste 

bijwerkingen waren, zoals te verwachten was,  

urogenitale infecties.

EPISODE 5: OOK LIRAGLUTIDE VERLAAGT DE 
INCIDENTIE VAN ERNSTIGE CV ACCIDENTEN, 
ALSOOK DE CV EN TOTALE STERFTE

Liraglutide (Victoza®), een GLP-1-analoog,  

verlaagde het risico op ernstige CV accidenten 

met 13% en de CV sterfte met 22%. Ook had het 

een significante invloed op de overleving van de  

patiënten (- 15%) in de LEADER-studie, die werd 

uitgevoerd bij 9.340 type 2-diabetespatiënten met 

een hoog CV risico. De resultaten van die studie 

zijn gepresenteerd op het ADA 2016 (3).

EPISODE 6: LIRAGLUTIDE EN EMPAGLIFOZINE 
KRIJGEN HET GEZELSCHAP VAN  
SEMAGLUTIDE

In de SUSTAIN-6-studie, die op het EASD-congres 

2016 werd gepresenteerd (4), verlaagde een an-

dere GLP-1-analoog, semaglutide (1x/week s.c.) 

boven op de standaardbehandeling, bij 3.297 type 

2-diabetespatiënten met vaatlijden het risico op 

ernstige cardiovasculaire accidenten met 26%.

Semaglutide verlaagde ook het risico op optreden 

en verslechtering van nefropathie (-36%). Verras-

send was dan weer de stijging van het risico op 

complicaties van diabetische retinopathie met 76% 

in de semaglutidegroep. Het aantal complicaties 

was echter klein en de auteurs vragen zich af of de 

snelle daling van de glykemie geen negatief effect 

had op de retinopathie. 

Volgens J.J. Holst kunnen de gunstige cardiovas-

culaire effecten die zijn waargenomen in de LEA-

DER-studie moeilijk worden toegeschreven aan 

directe effecten van remming van de receptor voor 

GLP-1. De omvang van het effect op CVA, infarct, 

revascularisatie en nefrologische complicaties in 

de SUSTAIN-studie en de positieve effecten van 

GLP-1-agonisten op verschillende CV risicofacto-

ren wijzen op een antiatherogene werking.

Hartfalen is de frequentste, meest invaliderende 

en meest dodelijke CV complicatie van diabetes. 

Sommige antidiabetica verhogen het risico op 

hartfalen, maar de antidiabetica waarvan is be-

wezen dat ze gunstige cardiovasculaire effecten 

hebben, verlagen ook de incidentie van hartfalen 

of verhogen ze niet.

Naar de uiteenzettingen van Luc Van Gaal (UZA), 

J.J. Holst (U Kopenhagen) en  

A. Maggioni (Firenze), tijdens een symposium  

dat is gehouden door NOVO NORDISK.

Referenties
1. Turnbull FM, et al. Diabetologia 2009;52:2288-98.
2. Zinman B, et al. NEJM 2015;373:2117-28.
3. Marso SP, et al. NEJM 2016;375:311-22.
4. Marso SP, et al. NEJM 2016;375:1834-44.

In 20 jaar kon bij geen enkele behandeling voor diabetes een gunstig effect op de macrovasculaire compli-

caties worden vastgesteld. Nu is dat in enkele maanden tijd aangetoond bij 3 antidiabetica, waaronder  

2 GLP-1-analogen, namelijk liraglutide en semaglutide. GLP-1-analogen zijn niet alleen krachtige antidia-

betica en sterke middelen tegen obesitas, ze verbeteren ook de overleving van de patiënten en verminde-

ren de CV complicaties, wat een belangrijke stap voorwaarts is. In het licht van die nieuwe gegevens, moe-

ten volgens A. Maggioni de internationale richtlijnen voor diabetes en de CV preventie worden bijgewerkt.

FORUM
FARMA

Aanpassing van de  
jaarlijkse richtlijnen van 
de ADA
De ADA heeft haar richtlijnen geüpdatet op 15 

december 2016 en de resultaten van de studies 

EMPA-REG en LEADER erin verwerkt. Bij patiën-

ten met diabetes en een hart- en vaataandoening 

(voorgeschiedenis van CVA, acuut coronair syn-

droom, angina pectoris of perifeer arterieel lijden) 

raadt de ADA aan om liraglutide of empagliflozine 

voor te schrijven, om het overlijdensrisico te 

verlagen bij die hoogrisicopatiënten. De ADA 

voegt eraan toe dat verder onderzoek vereist is 

om na te gaan of het gaat om een klasse-effect en 

of die gunstige effecten ook worden teruggevon-

den bij patiënten zonder een bewezen hart- en 

vaataandoening.

Medi-sfeer 543 ❚ 9 februari 2017www.medi-sfeer.be



Werkaanbod

HAP Molenkouter te Zottegem zoekt huis-
arts wegens pensionering van collega. 
Diverse patiëntenpopulatie, aangename 
werksfeer, centraal gelegen modern prak-
tijkgebouw, online afsprakensysteem, 
vrije namiddag, georganiseerde week-
wacht en wachtpost in weekend. Start 
op 1/12/2017. Wij verwachten: engage-
ment, goede communicatie, flexibiliteit.  
hapmolenkouter@outlook.be 

Dynamische groepspraktijk te Aart-
selaar zoekt 4de collega met het oog 
op (geleidelijke) overname praktijk 
“oudste” collega. Secretaresse, week-
wacht, weekend wachtpost, Impulseo 
1 en 2. Aangename werksfeer in een 
modern praktijkgebouw. Aandacht 
voor patient en zelfzorg. Geen instap-
kosten, te bespreken: huur of aankoop 
praktijkgedeelte. Neem alvast een kijk-
je op www.helenbos.be. 03/887.27.24 
of artsenpraktijkhelenbos@skynet.be

Gezondheidscentrum De Berk te He-
rentals zoekt een 3de collega erkend 
huisarts vanaf 1 september 2017. Vol-
tijds of deeltijds te bespreken. Moge-
lijkheid tot associatie na proefperiode. 
Multidisciplinaire groepspraktijk (2 
huisartsen, 4 psychologen, 2 kine-
sisten, 1 diëtiste, 1 ergotherapeu-
te, 1 vroedvrouw, 1 burn-out coach) 
www.centrumdeberk.be. Dagdelen 
te bespreken in onderling overleg. 
Aanwezigheid van secretariaat, ver-
pleegkundige en telesecretariaat. Ge-
informatiseerd met windoc en introlu-
tion online afsprakensysteem. Graag 
contactname via stefan@centrumde-
berk.be.

 

Jonge collega gezocht voor nieuwe 
moderne praktijk te Aartselaar (instap 
zomer 2017). Bestaande duopraktijk, 
secretariaat, 3 volledig ingerichte ka-
binetten, online afspraken, Impulseo. 
Werkuren flexibel en bespreekbaar! 
Info: Artsen Ten Dorpe Tel 03/293.36.39 
doktersung@yahoo.co.uk.

Opportuniteit startende huisarts. Ver-
koop/verhuur van woning met prak-
tijk. Gemotiveerde huisarts gezocht 
om een momenteel goed lopende 
huisartspraktijk over te nemen aan het 
einde van de loopbaan van de huidige 
arts. Dit kan door geleidelijke overna-
me tegen februari 2018. Omvorming 
tot duopraktijk is perfect mogelijk. De 
woning met 3 slaapkamers, 2 prak-
tijkruimtes en wachtzaal is zeer rus-
tig gelegen met langs voor en achter 
uitzicht op parkgebied in het centrum 
van Belsele (Sint-Niklaas). Bij interes-
se of bijkomende vragen: 
w.van.daele@skynet.be.

Ik ben op zoek naar een collega voor 
samenwerking. Praktijk gelegen te 
Steenhuffel, Vl-Brabant. Op termijn 
evt een Haio of een 3e vaste colle-
ga (verschillende collega's gaan met 
pensioen de komende jaren). 2 prak-
tijkruimtes. EMD Medidoc. Consulta-
ties zijn enkel op afspraak. Er is een 
online-agenda en telesecretariaat. 
Impulseo-gebied vanaf 2017. Georga-

niseerde weekwacht, tijdens het week-
end wachtpost N16 te Puurs. Meer 
info: anlamberts@telenet.be.

Wij zijn een huisartsennetwerk van 6 
collega-huisartsen en 1 huisarts in op-
leiding. We werken op aparte locaties 
in Opglabbeek en As, maar hebben 1 
gemeenschappelijk patiëntenbestand 
en 1 gemeenschappelijk secretariaat. 
Meer informatie op www.debosbeek.
be. We zijn op zoek naar een enthou-
siaste collega, die met ons wil samen-
werken. Locatie vrij te kiezen, er is 
eventueel een kabinet ter beschikking 
in Opglabbeek. Voor meer informatie: 
creemers.veerle@gmail.com.

Deeltijds (4/5de) huisarts gezocht 
vanaf januari '17, voor praktijk in Ho-
boken (Impulseo I zone; huisartsen-
wachtpost) die naar nieuw en groter 
gebouw verhuist, (huis)artsen opleidt, 
in administratieve ondersteuning 
voorziet en voornamelijk op afspraak 
werkt. Indien interesse of voor bij-
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Het KCE beveelt aan om naast de spoeddiensten, op de ziekenhuissite, ook een 24/7 huisarts-
permanenti e onder te brengen. Deze moet wel autonoom van het ziekenhuis kunnen functi oneren, 
onder de coördinati e van de lokale huisartsenkringen. Spoeddienst en huisartspermanenti e vormen 
samen een ‘centrum voor ongeplande zorg’, dat één centrale toegangspoort met een triage-zone heeft . 

Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde is samen met de huisartsenkring HARNO gestart met een twee-
ledig pilootproject namelijk de organisati e van een fast track area op de spoeddienst, die zal toe-
gankelijk zijn van maandag tot vrijdag ti jdens de werkdag en huisartsenwachtdienst ti jdens het weekend.

In het kader van deze samenwerking zoeken wij  : 

Algemeen Geneeskundigen / Huisartsen 
voor Fast Track op Spoed

Je functi e 
De voorliggende zorgvraag behandelen.
De pati ënt sensibiliseren om verantwoord om te gaan met de niet-planbare zorg. 
Je maakt deel uit van een team van 2 à 3 artsen die de conti nuïteit van het fast track traject 
verzekeren ti jdens de werkdag (geen nachten of weekends).

Je profi el
Je bent algemeen geneeskundige of huisarts.
 
Wij bieden u
Wij bieden een prakti jk met interessante pathologieën, in samenwerking 
met het team van de dienst spoedgevallen. 
Het onthaal van de pati ënten gebeurt door zorgkundigen, de triage door 
een ervaren verpleegkundige.
Verpleegkundige zorgen en advies van de spoedartsen zijn mogelijk.
Bij voorkeur een volti jdse invulling maar ook deelti jdse tewerkstelling is bespreekbaar. 

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 58 54
- Dr. Inge Wouters, medisch directeur 

  AZ Jan Portaels  02 257 59 52 

De voorliggende zorgvraag behandelen.
De pati ënt sensibiliseren om verantwoord om te gaan met de niet-planbare zorg. 
Je maakt deel uit van een team van 2 à 3 artsen die de conti nuïteit van het fast track traject 
verzekeren ti jdens de werkdag (geen nachten of weekends).

Je bent algemeen geneeskundige of huisarts.

Wij bieden een prakti jk met interessante pathologieën, in samenwerking 
met het team van de dienst spoedgevallen. 
Het onthaal van de pati ënten gebeurt door zorgkundigen, de triage door 

Verpleegkundige zorgen en advies van de spoedartsen zijn mogelijk.
Bij voorkeur een volti jdse invulling maar ook deelti jdse tewerkstelling is bespreekbaar. 

2017.01.09 vacature  fasttrack arts - medisfeer.indd   1 10/01/2017   9:24:48

34 I

Medi-Sfeer 543 ❚ 9 februari 2017 www.medi-sfeer.be



Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@medi-sfeer.be.

komende inlichtingen, gelieve contact 
op te nemen via mail: bauwens.van-
bylen@skynet.be.

Ik zoek een collega voor associatie. 
Praktijk gelegen te Tollembeek-Gal-
maarden in Vl-Brabant. Twee kabi-
netten, EMD (medidoc), week en 
weekend-wacht. Werkzekerheid gega-
randeerd. Alle vormen van samenwer-
king zijn bespreekbaar. rgors@skynet.
be of tel: 054/58.93.53.

Medisch materiaal

Spirometer spirobank te koop wegens 
stopzetting praktijk. Toestel in goede 
staat, weinig gebruikt. Vraagprijs: 100 
euro. Info: katiedepaepe@hotmail.
com of 0474/23.87.06. 

Te koop: electrische onderzoekstafel 
(duolys-quest) + arm- en beensteunen 
en rollend onderstel in uitstekende 
staat, tabouret, sterilisator, chirurgisch 
materiaal, frigo (A-klasse) + kast, mate-
riaalkasten. Mechelen. Tel: 0478/77.57.65.

Te koop wegens plotse stopzetting 
praktijk: 9 stoelen wachtzaal, wacht-
zaaltafeltje, microscoop Olympus, 
dokterstas Rusticana (nieuw), Brother 
printer HL-5450DN, etc… Prijs overeen 
te komen. 0475/464480

TE KOOP: wegens stopzetting prak-
tijk: electrisch onderzoeksbed, in goe-
de staat. Prijs overeen te komen. Tel. 
0474/66.95.32.

Te koop: groot aantal medisch meubi-
lair en materiaal groot en klein uit ei-
gen praktijk. Medische naslagwerken 
en series en allerlei medische boeken. 
Telefoon 053/78.39.59.

Vastgoed

Praktijkruimten te huur te Halle: Nog 
enkele praktijkruimten te huur in me-
disch centrum (4 YOU CLINIC) met 
bloeiende dermatologie praktijk te 
Halle. Uitstekende ligging en zeer 
goede visibiliteit. Nieuwbouw, stijl-
volle, luxueuze uitvoering. Meerdere 
huurmogelijkheden (ook /blok van 5 
uur mogelijk). Lieven@4youclinic.be - 
0485/68.92.47.

Te huur: ingericht huisartsen kabinet 
in Hasselt. Tel. 011/210309.

Te koop: Ruime alleenstaande tijdloze 
woning in perfecte staat met aange-

legde tuin op 1140m2. Regio Herzele. 
Landelijke omgeving. Grote living, bu-
reel, 4 slaapkamers, badkamer, 2 wc’s 
en aparte douche. Dubbele garage. 
Volledig onderkelderd. Grote recent 
geïsoleerde zolder. Alarmsyst. externe 
sensoren. Tel.: 0476/54.90.83.

Zeer energiezuinige half-open be-
bouwing met 3 ruime slaapkamers, 
bureauruimte, grote omheinde 
tuin, zonnepanelen, houtkachel met 

speksteen. Immoweb-nr: 6701719.  
GSM: 0486/86.43.74.

TE KOOP: Praktijkruimte 50 m². 
Nieuwbouw. Centrum LEDE (bij Aalst) 
Wichelsesteenweg 2. Casco. Toplig-
ging. Alle nutsvoorzieningen aanwe-
zig. Onmiddellijk beschikbaar. 125.000 
Euro. Tel. Notaris Ingmar De Kegel 
02/331.02.22.

 Victoza® 6 mg/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. Samenstelling: 6 mg/ml liraglutide (humaan 
glucagon-achtig peptide-1 (GLP-1)-analoog, rDNA). Een voorgevulde pen bevat 18 mg liraglutide in 3 ml. 
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie. Heldere, kleurloze of nagenoeg kleurloze, isotone oplossing; 
pH=8,15. Indicatie: Victoza is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2 
om glykemische controle te bereiken als: Monotherapie: Wanneer dieet en lichaamsbeweging alleen onvoldoende 
glykemische controle geven bij patiënten voor wie het gebruik van metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg 
van intolerantie of contra-indicaties. Combinatietherapie: In combinatie met orale glucoseverlagende 
geneesmiddelen en/of basale insuline als deze, samen met dieet en lichaamsbeweging, onvoldoende glykemische 
controle geven. Dosering en wijze van toediening: Dosering: Ter verbetering van de gastro-intestinale 
verdraagbaarheid is de startdosering 0,6 mg liraglutide per dag. Na ten minste één week moet de dosering 
worden verhoogd naar 1,2 mg. Enkele patiënten hebben naar verwachting baat bij een verhoging van de dosering 
van 1,2 mg naar 1,8 mg en op basis van klinische respons kan de dosering, na ten minste één week, worden 
verhoogd naar 1,8 mg om de glykemische controle verder te verbeteren. Doseringen hoger dan 1,8 mg per dag 
worden niet aanbevolen. Victoza kan worden toegevoegd aan een bestaande behandeling met metformine of aan 
een combinatiebehandeling met metformine en thiazolidinedion. De huidige dosis metformine en thiazolidinedion 
kan ongewijzigd worden voortgezet. Victoza kan worden toegevoegd aan een bestaande behandeling met een 
sulfonylureumderivaat of aan een combinatiebehandeling met metformine en een sulfonylureumderivaat of een 
basale insuline. Als Victoza wordt toegevoegd aan een behandeling met een sulfonylureumderivaat of basale 
insuline, moet een verlaging van de dosis sulfonylureumderivaat of basale insuline worden overwogen om het 
risico op hypoglykemie te verlagen. Zelfcontrole van bloedglucosewaarden is niet nodig om de dosering van 
Victoza aan te passen. Bij het starten van de behandeling met Victoza in combinatie met een sulfonylureumderivaat 
of een basale insuline, kan zelfcontrole van de bloedglucosewaarde echter nodig zijn om de dosis van het 
sulfonylureumderivaat of de basale insuline aan te passen. Specifi eke doelgroepen: Oudere patiënten (> 65 jaar): 
Er is geen dosisaanpassing nodig op basis van leeftijd. Er is beperkte therapeutische ervaring bij patiënten ≥ 75 
jaar. Nierinsuffi ciëntie: Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met lichte of matig ernstige nierinsuffi ciëntie 
(respectievelijke creatinineklaring 60-90 ml/min en 30-59  ml/min). Er is geen therapeutische ervaring bij 
patiënten met ernstige nierinsuffi ciëntie (creatinineklaring lager dan 30 ml/min). Victoza kan momenteel niet 
worden aanbevolen voor gebruik bij patiënten met ernstige nierinsuffi ciëntie, waaronder patiënten met End stage-
nierziekte (ESRD). Leverinsuffi ciëntie: Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen bij patiënten met lichte of matig 
ernstige leverinsuffi ciëntie. Victoza  wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met ernstige leverinsuffi ciëntie. 
Pediatrische patiënten: De veiligheid en werkzaamheid van Victoza bij kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn niet 
vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening: Victoza mag niet intraveneus of 
intramusculair worden toegediend. Victoza wordt eenmaal daags toegediend op een willekeurig tijdstip, 
onafhankelijk van de maaltijden, en kan subcutaan in de buik, de dij of de bovenarm worden geïnjecteerd. De 
injectieplaats en het injectietijdstip kunnen zonder aanpassing van de dosis worden gewijzigd. Victoza moet echter 
bij voorkeur elke dag rond hetzelfde tijdstip worden geïnjecteerd, wanneer het meest geschikte tijdstip is gekozen. 
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Bijwerkingen: 
Samenvatting van het veiligheidsprofi el: In 5 grote klinische langetermijnstudies zijn meer dan 2.500 patiënten 
behandeld met alleen Victoza of met Victoza in combinatie met metformine, een sulfonylureumderivaat (met of 
zonder metformine) of metformine plus rosiglitazon. De meest frequent gemelde bijwerkingen tijdens klinisch 
onderzoek waren aandoeningen van het gastro-intestinale systeem: misselijkheid en diarree kwamen zeer vaak 
voor, terwijl braken, obstipatie, abdominale pijn en dyspepsie vaak voorkwamen. Bij het begin van de behandeling 
kunnen deze gastro-intestinale bijwerkingen frequenter voorkomen. Bij voortzetting van de behandeling nemen 
deze bijwerkingen gewoonlijk binnen enkele dagen of weken af. Hoofdpijn en rinofaryngitis kwamen ook vaak voor. 
Daarnaast kwam hypoglykemie vaak voor, en zeer vaak als liraglutide wordt gebruikt in combinatie met een 
sulfonylureumderivaat. Ernstige hypoglykemie is voornamelijk waargenomen bij de combinatie met een 
sulfonylureumderivaat. Lijst van de bijwerkingen: Hieronder staan de bijwerkingen die zijn gemeld tijdens 
langetermijn fase 3-gecontroleerde studies en uit spontane meldingen (na het in de handel brengen). Frequenties 
voor gerelateerde spontane meldingen (na het in de handel brengen) zijn berekend op basis van hun incidentie in 
fase 3 klinische studies. Zeer vaak: misselijkheid, diarree. Vaak: rinofaryngitis, bronchitis, hypoglykemie, anorexie, 
eetlustafname, hoofdpijn, duizeligheid, verhoogde hartslag, braken, dyspepsie, pijn in de bovenbuik, obstipatie, 
gastritis, fl atulentie, abdominale distensie, gastro-oesofageale refl uxziekte, abdominale klachten, kiespijn, rash, 
moeheid, reacties op de injectieplaats, verhoogde lipase*, verhoogde amylase* [* uit gecontroleerde fase 3b en 4 
klinische studies alleen wanneer deze werden gemeten]. Soms: dehydratie, urticaria, pruritus, nier-insuffi ciëntie, 

acuut nierfalen, malaise. Zelden: anafylactische reacties, darmobstructie. Zeer zelden: Pancreatitis (inclusief 
necrotiserende pancreatitis). In een klinische studie met liraglutide als monotherapie werd hypoglykemie minder 
gemeld bij liraglutide dan bij patiënten die werden behandeld met de actieve comparator (glimepiride). De meest 
frequent gemelde bijwerkingen waren maagdarmstelselaandoeningen, infecties en parasitaire aandoeningen. 
Hypoglykemie: De meeste episoden van bevestigde hypoglykemie tijdens klinische studies waren mild. Er werden 
geen episoden van ernstige hypoglykemie waargenomen in het onderzoek waarin liraglutide werd gebruikt als 
monotherapie. Ernstige hypoglykemie kan soms voorkomen en is voornamelijk waargenomen als liraglutide wordt 
gecombineerd met een sulfonylureumderivaat (0,02 gevallen/patiëntjaar). Er werden zeer weinig episoden van 
hypoglykemie (0,001 gevallen/patiëntjaar) waargenomen bij de toediening van liraglutide in combinatie met 
andere orale bloedglucoseverlagende geneesmiddelen dan sulfonylureumderivaten. Het risico op hypoglykemie is 
laag bij gecombineerd gebruik van basale insuline en liraglutide (1,0 gevallen per patiëntjaar). Gastro-intestinale 
bijwerkingen: Wanneer liraglutide werd gecombineerd met metformine, maakte 20,7% van de patiënten melding 
van ten minste één episode van misselijkheid en maakte 12,6% van de patiënten melding van ten minste één 
episode van diarree. Wanneer liraglutide werd gecombineerd met een sulfonylureumderivaat, maakte 9,1% van 
de patiënten melding van ten minste één episode van misselijkheid en maakte 7,9% van de patiënten melding 
van ten minste één episode van diarree. De meeste episoden waren mild tot matig van aard en traden 
dosisafhankelijk op. Bij voortzetting van de behandeling namen bij de meeste patiënten die in eerste instantie last 
hadden van misselijkheid, de frequentie en ernst hiervan af. Patiënten ouder dan 70 jaar ondervinden mogelijk 
meer gastro-intestinale klachten bij behandeling met liraglutide. Patiënten met lichte en matig ernstige 
nierinsuffi ciëntie ondervinden mogelijk meer gastro-intestinale klachten bij behandeling met liraglutide. 
Terugtrekking uit de studies: De incidentie van terugtrekking uit de gecontroleerde langetermijnstudies (26 weken 
of langer) als gevolg van bijwerkingen was 7,8% voor patiënten behandeld met liraglutide en 3,4% voor patiënten 
behandeld met de comparator. De meest voorkomende bijwerkingen bij patiënten behandeld met liraglutide die 
leidden tot terugtrekking uit de studies waren misselijkheid (2,8% van de patiënten) en braken (1,5%). Reacties 
op de injectieplaats: Reacties op de injectieplaats zijn gemeld bij ongeveer 2% van de patiënten die Victoza kregen 
in gecontroleerde langetermijnstudies (26 weken of langer). Deze reacties waren doorgaans mild van aard. 
Pancreatitis: Tijdens klinische langetermijnstudies met Victoza zijn enkele gevallen (<0,2%) van acute pancreatitis 
gemeld. Pancreatitis is ook gemeld na het in de handel brengen. Allergische reacties: Allergische reacties, 
waaronder urticaria, rash en pruritus zijn gemeld na het in de handel brengen van Victoza. Een aantal gevallen van 
anafylactische reacties met bijkomende symptomen zoals hypotensie, palpitaties, dyspneu en oedeem zijn gemeld 
na het in de handel brengen van Victoza. Enkele gevallen (0,05%) van angio-oedeem zijn gemeld gedurende alle 
lange termijn klinische studies met Victoza. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na 
toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen 
voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal agentschap voor 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten, www.fagg.be. Afl everingswijze: medisch voorschrift. Houder van 
de Vergunning voor het in de Handel Brengen (VHB): Novo Nordisk A/S, Denemarken. Nummer van de 
VHB: EU/1/09/529/002 (2 voorgevulde pennen). Datum van herziening van de tekst: 09/2016.
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O ok dit jaar verschenen er in de 
kranten weer berichten over 
huisartsen die het vaccineren 

van patiënten tegen influenza amper 
in hun normale werkschema ingepast 
kregen. “De jaarlijkse griepvaccinatie is 
een goed voorbeeld van de toenemen-
de werkbelasting veroorzaakt door meer 
aandacht voor preventie”, stelt Marianne 
Busschots in haar masterproef huisarts-
geneeskunde vast. “Het nut en de effici-
entie van het griepvaccin is aangetoond, 
maar elk jaar is het een logistieke en or-
ganisatorische uitdaging om alle risico-
groepen te vaccineren.”

Marianne Busschots ging in haar mas-
terproef na of het mogelijk is om in een 
kleine gemeente op een andere, meer 
collectieve, manier met alle huisartsen 
samen, de griepvaccinatie te organi-
seren om zo de werkdruk voor de in-
dividuele huisarts te verminderen. De 
Antwerpse gemeente Kontich telt ruim 
20.000 inwoners en heeft achttien huis-
artsen die werken in solo- of duopraktij-
ken. De vraag van sommige huisartsen 
om meer samen te werken, werd in het 
verleden nooit in de praktijk omgezet. 
Tot nu toe doen alle Kontichse huisart-
sen aan opportunistische screening: 
wanneer de gelegenheid zich voordoet, 
wordt de patiënt die daartoe in aanmer-
king komt een vaccin aangeboden. Geen 
enkele praktijk kiest voor een systema-
tische aanpak of een gefaseerde oproe-
ping van de risicogroepen zoals het in 
de richtlijn van Domus Medica wordt 
aangeraden.

Administratieve last
De manier waarop de voorschriften voor 
het griepvaccin bij de patiënten raken, 
zijn zeer verscheiden. De meeste huisart-
sen beginnen al enkele maanden eerder 

met het meegeven van een voorschrift 
wanneer een patiënt op raadpleging 
komt. Nogal wat patiënten telefoneren 
om het voorschrift te vragen dat ver-
volgens klaargelegd wordt om opgepikt 
te worden. Het maken en verdelen van 
de voorschriften wordt door de huisart-
sen als een administratieve last gezien. 
Daarom reiken enkele huisartsen de 
voorschriften pas uit op het moment van 
de vaccinatie zelf. De patiënt haalt in dat 
geval het vaccin zonder voorschrift bij 
de apotheker en brengt het voorschrift 
later binnen. Drie huisartsen werken bij 
voorkeur en bijna uitsluitend met dit sys-
teem. Het betekent wel dat de werklast 
verschoven wordt naar de apothekers 
die moeten controleren of alle voor-
schriften ook effectief worden binnenge-
bracht. Het verhoogt tevens het risico op 
onzorgvuldigheid: de arts heeft minder 
controle op wie een vaccin moet krijgen 
of wie juist een contra-indicatie heeft 
voor een griepvaccin.
De vaccinatie gebeurt bij alle huisartsen 
tijdens de gewone raadplegingen. Nie-
mand organiseert aparte raadplegingen 
voor de griepvaccinatie. Een huisarts 
overweegt wel dit in de nabije toekomst 
te doen. “Volgens de huisartsen van Kon-
tich combineren de patiënten het krijgen 
van het griepvaccin vaak met een andere 
vraag zoals het verkrijgen van een voor-
schrift, controle van een chronische pa-
thologie of een preventief onderzoek. In 
zeker zeven vaccinatieraadplegingen op 
tien is dit de gang van zaken. Enkele huis-
artsen zeggen zelfs bijna geen patiënten 
te hebben die enkel voor een griepvaccin 
komen”, stelt Marianne Busschots vast.

Vaccinet 
Alle huisartsen registreren de vaccinaties 
in het EMD, maar de manier waarop dat 
gebeurt, is zeer variabel. Een nota in het 

journaal, gecodeerd in het journaal of 
een registratie in het vaccinatiemapje van 
het EMD. Ook een combinatie van deze 
methodes wordt toegepast. Geen enkele 
huisarts registreert de influenzavaccina-
tie in Vaccinet. Bovendien weet 88% van 
de huisartsen niet hoe ze met behulp van 
het EMD de vaccinatiegraad kunnen be-
palen. Met als gevolg dat het onmogelijk 
is om de vaccinatiegraad in Kontich in te 
schatten. “Geen enkele huisarts weet hoe 
hoog zijn vaccinatiegraad is. De meeste 
huisartsen (65%) durven hierover geen 
uitspraak te doen. Diegenen die dat wel 
doen, hebben er vertrouwen in dat de 
vaccinatiegraad in hun praktijk hoog is. 
De schattingen variëren van 50 tot 85%”, 
aldus Marianne Busschots. Om toch een 
beeld te krijgen, heeft de jonge huisarts 
de vaccinatiegraad gemeten van de op-
leidingspraktijk in het vaccinatieseizoen 
2015-2016. De doelgroep die het best ge-
vaccineerd werd, is die van patiënten met 
chronische nierinsufficiëntie (86%). Ook 
patiënten met diabetes werden relatief 
goed gevaccineerd (74%). Daarna volg-
den patiënten met COPD (62%), patiënten 
ouder dan 65 jaar met een GMD in 2015 
(60%) en patiënten met astma (32%). Dat 
gaf een globale vaccinatiegraad van 59%.
Hoewel de huisartsen vinden dat de hui-
dige manier voor administratieve last 
zorgt en een extra werkbelasting bete-
kent, zijn ze toch voorstander van het 
behoud van het systeem. Geen enkele 
huisarts zegt ontevreden te zijn over de 
huidige gang van zaken. 59% vindt wel 
dat er verbetering mogelijk is, maar 
staat principieel wel achter het systeem. 
Op de vraag of ze interesse hebben in 
een gemeenschappelijke griepvaccina-
tie antwoordt 24% bevestigend, terwijl 
35% tegen is. De overige 41% antwoordt 
met een voorzichtige ‘misschien’. De te-
genstanders zijn vooral te vinden in de 
groepspraktijken. Daar heerst weinig 

animo voor een gemeenschappelijke 
vaccinatie. De grootste voorstanders zijn 
jonge huisartsen in een solo- of duoprak-
tijk. Opmerkelijk: vrouwen staan nega-
tiever tegenover een gemeenschappelijk 
vaccinatiemoment dan mannen. 

Niet klaar 
Marianne Busschots peilde tevens naar 
de belangrijkste drijfveren om toch over 
te stappen naar een systeem met een 
gemeenschappelijke vaccinatie. Als eer-
ste kwam uit de bus de mogelijks ver-
hoogde vaccinatiegraad. “De huisartsen 
in Kontich schatten de kans groot dat de 
vaccinatiegraad in dat geval stijgt.” Als 
tweede voordeel halen de huisartsen 
aan dat het mogelijkheden schept voor 
andere, toekomstige samenwerkings-
initiatieven. Ten slotte wijzen ze op het 
voordeel dat er op deze manier in Kon-
tich een dynamiek zou kunnen ontstaan 
inzake griepvaccinatie of preventie in 
het algemeen. Wanneer de nodige ka-
nalen gebruikt worden om publiciteit te 
maken, is de kans groot dat er door de 
bevolking over gepraat wordt. Daardoor 
gaat het onderwerp leven en verhoogt 
waarschijnlijk de vaccinatiegraad.
Als mogelijke nadelen en hindernissen 
citeren de huisartsen extra kosten voor 
de administratieve ondersteuning van 
de operatie, organisatorische en admi-
nistratieve moeilijkheden en angst voor 
extra werk. Sommige huisartsen gaven 
ook aan dat de patiënten vaak enkel van 
de eigen huisarts een vaccinatie willen 
krijgen, terwijl het systeem voor de pa-
tiënt onduidelijk zou kunnen overkomen. 
“De huisartsen in Kontich zijn dus nog 
niet klaar voor een andere, gemeen-
schappelijke vorm van de griepvaccina-
tie”, besluit Marianne Busschots. ❚
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Wat zijn vandaag de drijfveren – of de struikelpunten – 
voor individuele huisartsen om een gemeenschappelijke 
influenzavaccinatie te organiseren? Marianne Busschots 
boog zich over deze vraag voor haar masterproef 
huisartsgeneeskunde.

Samen tegen griep vaccineren?  
Of toch niet?


