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Enquête: netwerkhoofdarts

D e hervorming van het 
ziekenhuislandschap 
draait op volle toeren.

Ter discussie staan het statuut, 
de rol en de macht van de 
netwerkhoofdarts van morgen.

Hoe moet deze nieuwe functie 
volgens u worden ingevuld?

Hoe ziet u de interacties tussen 
de netwerkhoofdarts en de 
ziekenhuisartsen verlopen?

Zou u zelf geïnteresseerd  
zijn in de functie? 

Onder welke voorwaarden? 

De Specialist steekt van wal  
met een nieuwe grote enquête 
(kijk snel op pagina 12).  
Geef ons uw mening!

5 waardebonnen
te winnen!
  p. 12
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D e blessures van voetballers 
bevinden zich voor 87% in de 
onderste ledematen, waarvan 

23% in de dij, 17% in enkel en knie, 12% 
in het onderbeen, een op de tien in de 
lies. “De biceps raken geblesseeerd in 
85% van alle hamstringblessures”, zegt 
professor Erik Witvrouw (1). “En een op 
de vijf van alle hamstringblessures kent 
een herval binnen de zes maanden. Dus 
je kan zeggen: ‘We are not doing a good 
job’. Maar de vraag is: gebruiken we wel 
goede criteria om te bepalen wanneer 
iemand fit genoeg is om terug te keren 
op het veld of doen we het als fysiothe-
rapeuten niet goed met ons revalidatie-
programma?”

Voor blessures van graad 1 tot 2 be-
draagt de gemiddelde duur van een 
terugkeer 11 tot 25 dagen. “Maar bij 
spierblessures is er binnen die periode 
nog immatuur littekenweefsel. De helft 
van de nieuwe blessures treedt op in de 
eerste 25 dagen, en een kwart daarvan 
in de eerste week dat de sporter weer op 
het veld staat, zo blijkt uit onderzoek bij 
Aspetar (Qatar). En allemaal op dezelfde 
plaats als de eerste blessure. Een pro-
bleem.” Een andere studie hield sporters 
49 tot 86 dagen aan de kant alvorens ze 
te laten terugkeren. Daar stelden onder-
zoekers geen nieuwe blessures vast. 
“Genezing verloopt dus veel trager dan 
de gehanteerde periode voor ‘return to 
sport’. Kortom, we begeven ons op dun 
ijs als we voetballers te vroeg terug het 
veld op sturen.”

Nog een parameter is het revalidatie-
programma. “We beklemtonen bij re-
validatie stretchen, versterken en core 
stability. Immatuur littekenweefsel 
is te stijf. Bij dynamisch stretchen –  

met Scandinavisch dynamische gym-
nastiek – kun je invloed uitoefenen 
op het bindweefsel; statisch stretchen 
beïnvloedt het spierweefsel. Dus we 
moeten dynamisch stretchen, maar de 
nadruk leggen op de elasticiteit van lit-
tekenweefsel en minder op de ‘range of 
motion’.”

Professor Koen Peers (2) kwam voor 
professionele voetballers in competitie 
tot dezelfde conclusie als Erik Witvrouw: 
“Meer nadruk op oefening. In literatuur 
gaat het veel over shockwave, chirurgie 
en injecties. Maar die beklemtoont zo te 
veel additionele therapieën in plaats van 
oefening. De resultaten van beide aanpak-
ken zijn op z’n minst equivalent. Maar hoe 
beter de uitgevoerde studies, hoe minder 
het resultaat, blijkt uit additionele thera-
pieën. Er is nu te weinig bewijs voor het 
wijd gebruik van injecties en ook te weinig 
controle op de invloed van externe belas-
ting, de wisselwerking met oefeningen.”

Kinderen en vrouwen
“Een kind is geen kleine volwassene”, 
zegt dr. Luc Vandenbossche (3). “Hun 
beenderen zijn weker, waardoor je bij-
voorbeeld bij een verdraaiing van de en-
kel moet opletten dat je geen enkelbreuk 
over het hoofd ziet omdat de ligament-
structuren sterker zijn dan de beende-
ren.”
Bij kinderen spelen deze risicofactoren 
een rol:
• groeispurt;
• leeftijd en bodysize;
• biologische maturiteit;
• onervarenheid van de coaching;
• fitness;
• voorgaande blessures;
• psychologie (bv stress).

Ook voor hersenschuddingen moet de 
arts beducht zijn. 81% van de geteste 
volwassen voetballers die in Noorwe-
gen met voetballen begonnen in de 
jeugdreeksen vertoonden milde tot ern-
stige aandachts-, concentratie- en ge-
heugenstoornissen. Een hersenschud-
ding bij jeugdspelers kan grote gevolgen 
hebben: wie vaker kopte loopt een gro-
tere kans op ‘cognitive loss’ dan wie dat 
minder deed.

Verder komen aangezichtsblessures 
vaak voor bij kinderen. Bovendien leidt 
50% van de oogblessures veroorzaakt 
in het voetbal tot hyphaema. Voetbal is 
na basket de tweede oorzaak van tand-
verlies in de sport: 30% van de kinderen 
loopt er schade door op aan zijn eerste 
tanden en de helft houdt er tandschade 
aan over in de volwassenheid.

Behalve kinderen kennen ook vrouwelij-
ke voetballers een andere problematiek 
dan volwassen mannen op blessurevlak. 
Deze groep groeit. In België kwamen er 
35% meer vrouwelijke voetballers bij in 
de laatste vijf jaar, dankzij de successen 
van de nationale vrouwenploeg. Het aan-
tal blessures bij mannelijke voetballers 
op tornooien daalt, maar stijgt juist bij 
de vrouwen. “Wordt het spel harder, kla-
gen ze sneller of worden de statistieken 
beter bijgehouden?”, vraagt dokter Elke 
Van den Steen (4) zich af. “We zien meer 
hamstring- en liesblessures bij vrouwen 
en meer quadricepsblessures door hun 
andere traptechniek. Vrouwelijke voet-
ballers lopen ook drie keer meer risico 
dat ze de voorste kruisband scheuren, 
vooral tussen 15-19 jaar, omdat de knie 
meer naar binnen buigt. We doen dezelf-
de sport, maar met andere spieren.” Ook 
hersenschuddingen vormen een groter 

probleem door de andere nekstructuur, 
neuro-anatomische verschillen en hor-
monen onder andere. “Maar er zijn geluk-
kig goede preventieprogramma’s, zoals 
laterale heupcontrole en Fifa 11+”, besluit 
Van den Steen.

Betere oplossingen
Edwin Goethart (5), (onder andere Ajax, 
AZ, Vitesse en het Nederlands elftal), 
stipte een dilemma aan voor een arts in 
het voetbal. Welk belang telt: dat van de 
speler of van de coach? “Wetenschap is 
niet de waarheid: je kunt je eigen realiteit 
creëren. Het hangt er maar van af waar 
je naar op zoek bent. Dat kun je altijd 
wel staven. Ik ben niet geïnteresseerd in 
data, maar in info. Want in topsport ben 
je niet geïnteresseerd in gemiddelden, 
maar in extremen.”

De opdeling tussen een medische en 
technische staf dateert nog uit de jaren 
50, zegt Goethart, en is aan een update 
toe. “Er zijn veel specialisten en de ken-
nis neemt almaar toe. Een coach kan 
dat allemaal niet meer behappen. De 
ploegdokter moet niet meer optreden 
als een soort medisch directeur, die ie-
dereen zegt wat hij moet doen, maar als 
dienende directeur, die specialisten hun 
werk laat doen. De juiste balans vinden 
is cruciaal. Diversiteit leidt tot meer ken-
nis, meer creativiteit en dus tot betere 
oplossingen.” ❚

Raoul De Groote

Referenties
1. Revalidatiewetenschap en Fysiotherapie, Faculteit 

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent
2. Fysische & Revalidatie Geneeskunde UZ Leuven
3. Fysische Geneeskunde UGent
4. Fysische en Revalidatie Geneeskunde, Sint-Jan Brugge
5. Manager Sportgeneeskunde KNVBJS
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Medische begeleiding voetbal:  
doen we het goed?
• ‘Ik ben niet geïnteresseerd in data, maar in informatie’ 

(Edwin Goethart).
• ‘Genezing verloopt trager dan de periode voor  

‘return to sport’ die wordt gehanteerd’ (Erik Witvrouw).

SPORTGENEESKUNDE



I 3 

De Specialist 103 ❚ 20 april 2017www.despecialist.eu

D e klachten bij patiënten met 
fibromyalgie (FM) en chro-
nischvermoeidheidssyndroom 

(CVS) zijn veralgemeende pijn, ver-
moeidheid, stemmings- en functionele 
en cognitieve stoornissen. “De inspan-
ningscapaciteit van die patiënten ligt 
(veel) lager dan die van de normale en 
sportieve bevolking”, zegt dr. Erika Joos 
(1). “Heel lang geleden kwamen de 
eerste FM- en CVS-patiënten op consul-
tatie via sportgeneeskunde. De psychia-
ters stuurden hen door met ‘depres-
sieve symptomen’ en veel lichamelijke 
klachten die volgens hen niet voldeden 
aan de diagnose ‘depressie’. Bij sporters 
kan je door te veel inspanningen een 
overtrainingssyndroom krijgen met ge-
lijkaardige symptomen. Dus er is naar 
analogie een reactiveringsprogramma 
op maat uitgebouwd voor FM/ CVS. De 
diagnostische criteria voor FM/CVS evo-
lueerden licht de laatste decennia, maar 
het blijft een uitsluitingsdiagnose.”

Graded exercise therapy
Het enige met ‘evidence-based’ posi-
tief effect op lange termijn bij FM is een 
‘graded exercise therapy’, een thera-
pie op maat van de patiënt, aangevuld 
met cognitieve therapie, zegt Joos. Ge-
doseerd en op individuele basis. 

“Naar analogie met de preventieve rol 
van lichaamsbeweging bij cardiovascu-
laire, diabetes-, oncologische patiënten 
kun je met oefentherapie de levenskwa-
liteit verbeteren van FM/CVS-patiënten. 
Het is een kwestie van het juiste 
evenwicht te vinden. Dit komt voor de 
medicatie. We meten de capaciteiten van 
de patiënt met een inspanningsproef. Op 
basis daarvan stellen we een programma 
op. We leggen patiënten in een preven-
tieve setting ook uit dat ze hun activiteit 
moeten aanpassen aan hun capaciteiten 
voor ze in het chronische patroon raken. 
Onze boodschap: blijf actief.”

De patiënten op de dienst revalidatie 
kampen doorgaans al twee tot tien jaar 
met klachten, functioneren niet meer 
of niet goed en zitten vaak krap bij kas. 
“Een speciale pathologie in België, de 
F-pathologie, gaf patiënten recht op 60 
terugbetaalde sessies kine/jaar – speci-
fiek voor CVS en FM. Maar die regeling 
is afgeschaft sinds 1 januari. 

Dus patiënten draaien nu zelf op voor 
die kosten. Fibromyalgie mag nog een-
malig specifiek behandeld worden met 
18 terugbetaalde sessies van 45 mi-
nuten kine. Deze nomenclatuur is zelfs 
niet meer toegankelijk voor FM/CVS- 
patiënten die eerder een F-patholo-
gie kregen. Nochtans is motivatie en 
doorzetten noodzakelijk om de posi-
tieve effecten te behouden.”

Dat lukt niet noodzakelijk met een 
fitness abonnement, zegt dr. Joos. “Die 
patiënten moeten aangemoedigd wor-
den om zelf te investeren, financieel én 
in hun persoonlijke motivatie. Want de 
motivatie ligt altijd moeilijk – als het 
buiten regent, blijf je makkelijker binnen 
als je niet moet. Bovendien weet een 
fitnessclub niet altijd wat kan en mag 
met CVS- of FM-patiënten.” ❚

Raoul De Groote

Referentie
1. Erika Joos, Fysische Geneeskunde UZ Brussel
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Sport als remedie fibromyalgie en CVS?
Op het symposium 

Medische Wereld op 22 
april aan het UZ Brussel 
heeft dr. Erika Joos het 

over het belang van 
lichaamsbeweging voor 

patiënten met FM en CVS. 

“Use of ENDOCUFF VISION® improved 
overall performance by making  
colonoscopy a quicker (CIT) and more 
efficient (MAP/ADR) procedure” 5

1.  Biecker et al. J Clin Gastroenterol 2015;49:413-8   
2.  Tsiamoulos et al. UEGJ October 2014 vol. 2 no. 1 suppl A495   
3.  Tsiamoulos et al. GUT 2014;63:A152-A153   
4.  Konda et al. Gastrointest Endosc 2015;81:1123-29   
5.  Tsiamoulos et al. Gastrointest Endosc 2015;81(55)AB209

NORGINE en het zeil logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Norgine 
groep. ENDOCUFF VISION is een geregistreerd handelsmerk van Arc Medical 
Design Limited. 
 
NORGINE NV/SA, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee
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Verkrijgbaar in vier modellen

Verbetering van visualisatie, bediening, 
snelheid en effectiviteit tijdens colonoscopie1-5
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E en spraakmakend begrip in de 
tekst van het meerjarenkader is 
‘de huisapotheker’. Die verwijst 

naar de begeleidende rol van de apothe-
ker bij het medicatiegebruik van chro-
nische patiënten. Hij zorgt ervoor dat de 
patiënt de implicaties van de medicamen-
teuze behandeling kent en die correct ge-
bruikt. Daarnaast is hij de beheerder van 
het gedigitaliseerde medicatieschema. 
“Als apotheker namen we die taken 
al eerder op”, aldus ap. Hilde Deneyer 
(Vlaams Apothekers Netwerk). “Maar 
het kader biedt ons een concreet houvast 

om onze rol met de overheid te bespre-
ken, inclusief honorering. Als we veel 
tijd besteden aan vragen van patiënten, 
dan moeten we daar ook voor vergoed 
worden.” Ter verduidelijking: de patiënt 
kan zijn huisapotheker aanduiden. Die 
krijgt in dat geval 30 euro per jaar voor 
een geïndividualiseerde begeleiding. De 
reglementering geldt voor chronische 
patiënten tussen 45 en 70 met een GMD. 
En voor patiënten met nood aan ‘voortge-
zette farmaceutische zorg’, bijvoorbeeld 
jongeren met een probleem van thera-
pietrouw. 
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De kracht van  
een meerjarenkader

In een reeks debatten van de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen (MLOZ) kwamen deze keer de apothekers 

aan het woord. Uitgangspunt was het meerjarenkader 
dat de beroepsverenigingen op 15 maart met minister 

De Block ondertekend hebben.

BEROEPSNIEUWS

A p. Marc-Henri Cornely 
(Ophaco) legt de nadruk 
op het belang van 

digitalisering in de apotheek. “Het 
gebruik van de informatica betekent 
niet alleen een rationalisering van 
de farmazorg, maar maakt ook 
besparingen mogelijk.”
De apothekers pleiten voor een 
uitbreiding van de gegevensdeling 
met de apotheker naar niet-
medicamenteuze gegevens. 

Ap. Lieven Zwaenepoel: “Het zou 
nuttig zijn dat wij kunnen zien of 
een patiënt die diuretica neemt, 
recent nog een meting van kalium 
in het bloed gehad heeft. En of een 
diabetespatiënt onlangs nog bij een 
oogarts geweest is. Zo komt rond de 
patiënt een echt zorgverlenersteam 
tot stand. Komen we zo in het 
vaarwater van de arts? Het is niet 
de bedoeling elkaars vaarwater te 
vrijwaren. Iedereen in het team moet 
zijn rol kunnen opnemen.”

S ommige artsen menen 
dat de apotheker 
niet opgeleid is om 

zelftests te interpreteren en 

te commentariëren. “We zijn 

niet opgeleid om een diagnose 

te stellen”, nuanceert Lieven 

Zwaenepoel. “Maar we kunnen 

de patiënt wel begeleiden. 

Bijvoorbeeld door na te gaan of 

hij wel tot het doelpubliek voor 

de test behoort. Verder treden 

we op als oriëntatiecentrum. 

We kunnen, indien nodig, de 

patiënt aanbevelen een arts te 

raadplegen.” “De zelftest geeft 

geen diagnose, maar een signaal: 

het resultaat kan betekenen dat 

een consult bij de arts aangewezen 

is”, zegt Alain Chaspierre. 

“I s de apotheek een 
soek?”, vraagt Marlène 
de Wouters. Ap. Alain 

Chaspierre (Association des Unions 
de Pharmaciens) corrigeert: “Als 
men het lijstje bekijkt van wat in de 
apotheek allemaal aanwezig kan 
zijn (met de CNK-codes), dan vindt 
men 80% niet-geneesmiddelen en 
20% geneesmiddelen. Maar als men 
becijfert wat er over de toonbank 
gaat, dan is het andersom: 80% 
van de afgeleverde producten 
is een geneesmiddel. Vandaar 
het vertekende beeld. Wat in het 
meerjarenkader staat, ontkracht het 
imago van de soek. Misschien zijn 
er hier en daar apothekers die niet 
in de rol van de zorgcoach willen 
stappen. Maar de meesten zijn naar 
mijn gevoel gemotiveerd.“

Medische gegevens delen met de apotheker

‘Zelftests geven een 
signaal, geen diagnose’

De apotheker, uitbater 
van een soek?

GGG’s worden uitgebreid

D e gesprekken voor goed ge-
neesmiddelengebruik (GGG) 
worden uitgebreid. Ze beston-

den al voor patiënten met astma. Daar 
komen nu GGG’s bij voor andere chro-
nische ziekten, tegelijk met een GGG 
therapietrouw (voor patiënten die hun 
medicatie niet volgens de voorschriften 
gebruiken) en een GGG polymedicatie 
(voor patiënten met > 5 geneesmidde-
len, om het medicatieschema in overleg 
met de voorschrijver te optimaliseren).
APB-voorzitter Lieven Zwaenepoel 
twijfelt niet aan de meerwaarde: “Een 
onderzoek van de UGent toonde de 
doeltreffendheid en de kosteneffecti-
viteit van het GGG astma aan.” Toch 
verloopt de implementatie nog stroef. 
“Het vraagt een hele aanpassing, zowel 
bij de apotheker als bij de patiënt en 

de voorschrijver”, weet Lieven Zwaene-
poel. “In het meerjarenkader is een tra-
ject van drie jaar opgenomen.”
Om de GGG’s met de nodige privacy 
te kunnen voeren, moet de apotheker 
over een aparte ruimte beschikken. Men 
moet de patiënt een afspraak kunnen 
geven zonder dat er mensen in de offici-
na wachten. Misschien sluit de apotheek 
dan een namiddag. “Het spreekt vanzelf 
dat een voorschrift altijd gehonoreerd 
wordt als de patiënt het voorlegt, incluis 
de nodige uitleg voor een goed gebruik”, 
zegt Hilde Deneyer. “Maar een GGG kan 
pas als apotheker en patiënt er klaar 
voor zijn, met het oog op een verbeter-
de therapietrouw. Als een patiënt net op 
consult was bij een arts, is hij mogelijk 
niet optimaal receptief voor een tweede 
gesprek. Timing is dus essentieel.” 

Verandering 
beangstigt ook de 
apothekers

“E en olifant kan je niet in 
één keer opeten, maar 
hap voor hap”, zegt Hilde 

Deneyer. “We zullen de veranderingen 
stukje bij beetje implementeren.” Het 
meerjarenkader zorgt voor een billijke 
vergoeding. Het voorstel is budgetneu-
traal. Er komt dus geen extra geld, maar 

middelen worden verschoven. Zo wordt 
het forfait van de huisapotheker geput 
uit de afbouw van het VOS-honorarium. 
Daarnaast kan informatisering de effici-
entie verhogen. Grotere apotheken kun-
nen een schaalvoordeel opleveren. ❚

Michèle Langendries

Het enthousiaste panel van het MLOZ-debat zou ons bijna 
doen vergeten dat het met de apothekers niet anders 
is dan met de artsen. Moderator Marlène de Wouters 
meent te weten dat apothekers op het terrein niet zo 
gelukkig zijn met het vooruitzicht van al die extra taken.
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Op zich is dit fenomeen niet 
nieuw. De thuis opgemeten 
resultaten, zoals glucosewaar-

den of stollingstijden, werden tot nu toe 
doorgegeven aan de behandelend arts. 
Ze betekenen een meerwaarde voor de 
behandeling. Maar de snelle groei en 
verscheidenheid van zelftesten nopen de 
nationale raad tot algemene aanbevelin-
gen, gebaseerd op een Europese richtlijn 
(1) en een KB (2).

Medisch-ethisch gaat de Orde terug op 
het principlisme (3), dat een universeel 
bruikbaar framework biedt. Het steunt 
op:
• ‘autonomy’, 
• ‘beneficence’, 
• ‘non-maleficence’,
• ‘justice’.
Qua autonomie sluiten zelftesten aan 
bij het concept van ‘self-empowerment’ 
van de patiënt en garandeert de metho-
de absolute privacy.

Qua beneficence doet het laagdrempe-
lige karakter patiënten deelnemen aan 
gezondheidszorg. De zelftest kan door 
vroegtijdige opsporing een grotere kans 
bieden op een betere outcome.

Op het vlak van justice ligt de zelftest 
binnen het bereik van alle patiënten. Met 
op korte termijn mogelijk een tijdelijke 
verhoging van de uitgaven in de ziekte-
verzekering, maar op langere termijn het 
terugdringen van de kosten door vroege 
opsporing.

Tot slot dreigt voor non-maleficence 
soms het gevaar van een alleenstaand 
nietszeggend testresultaat waardoor de 
test meer kwaad dan goed kan berokke-
nen. “Het gevaar bestaat ook dat men-
sen zich een zelftest aanschaffen terwijl 
hun draagkracht om met een ongunstig 
resultaat geconfronteerd te worden,  
onvoldoende is.”

Impact op uitgaven  
monitoren
Maar over het algemeen blijken voor de 
Orde de voordelen groot als de voor-
waarden gerespecteerd worden en mits 
individuele opvolging van kwaliteit, 
specificiteit en sensitiviteit. “Artsen die 
geconfronteerd worden met negatie-
ve voorvallen die gelinkt zijn aan het  
gebruik van de zelftest, dienen deze te 
melden aan het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en Gezond-
heidsproducten.”

Tot slot moet voor de Orde de impact 
op de zorguitgaven gemonitord worden. 
En de nationale raad zal hierover over-
leggen met patiëntenorganisaties en de 
Orde van apothekers. ❚

P.S.

Meer info: www.ordomedic.be

Referenties
1. Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 27 oktober 1998 over medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek (gedefinieerd in artikel 2. d). 

2. KB van 14 november 2001 betreffende medische 
hulpmiddelen voor in-vitro (gedefinieerd in artikel 1, 
§2, 6).

3. Principles of Biomedical Ethics, Tom L. Beauchamp 
and James F. Childress.
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Verkoop zelftesten: advies Orde
De Orde ziet in een recent advies geen graten in het  
gebruik van zelftesten als ze enkel worden afgeleverd in 
de apotheek. Merken artsen negatieve voorvallen, gelinkt 
aan het gebruik van de zelftest, dan moeten ze die melden 
aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en  
Gezondheidsproducten (Fagg).

UITSTEKENDE
BIOBESCHIKBAARHEID

bio-geoptimiseerd kurkuma extract

 draagt bij tot :

 • de soepelheid van GEWRICHTEN, SPIEREN en PEZEN

 • de beperking van KRAAKBEENVEROUDERING

bestaat in 60 en 180 caps

K
LI

NISCH GETEST

 IN BELGIË

 **

BEWEGEN IN
ALLE VRIJHEID !

N°1 VOOR DE
GEWRICHTEN*

Gezond dankzij planten

Beschikbaar
in apotheek

Meer informatie op www.flexofytol.be
*Bron IMS 2016 – market joint care systemic OTC **Decrease of a specific biomarker of collagen  
degradation in osteoarthritis, Coll2-1, by treatment with highly bioavailable curcumin during an exploratory 
clinical trial. Henrotin et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014, 14:159
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  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identifi cation 
of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse 
reactions. See section 4.8 of SmPC for how to report adverse reactions. 1.NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT, QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Daklinza  30  mg fi lm-coated tablets. 
Each fi lm-coated tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 30  mg daclatasvir. 
Excipient(s) with known effect: Each 30-mg fi lm-coated tablet contains 58  mg of lactose (as 
anhydrous). Daklinza  60  mg fi lm-coated tablets. Each fi lm-coated tablet contains daclatasvir 
dihydrochloride equivalent to 60 mg daclatasvir. Excipient(s) with known effect: Each 60-mg fi lm-
coated tablet contains 116 mg of lactose (as anhydrous).For the full list of excipients, see section 
6.1 of SmPC. 4.CLINICAL PARTICULARS 4.1 THERAPEUTIC INDICATIONS Daklinza is indicated 
in combination with other medicinal products for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) 
infection in adults (see sections 4.2, 4.4 and 5.1 of SmPC). For HCV genotype specifi c activity, see 
sections 4.4 and 5.1 of SmPC. 4.2 POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION Treatment 
with Daklinza should be initiated and monitored by a physician experienced in the management of 
chronic hepatitis C. Posology The recommended dose of Daklinza is 60 mg once daily, to be taken 
orally with or without meals. Daklinza must be administered in combination with other medicinal 
products. The Summary of Product Characteristics for the other medicinal products in the regimen 
should also be consulted before initiation of therapy with Daklinza.

Patient population* Regimen and duration
HCV GT1 or 4

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

CP C

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
or

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dose recommendation for concomitant medicines Strong inhibitors of cytochrome P450 enzyme 
3A4 (CYP3A4) The dose of Daklinza should be reduced to 30 mg once daily when coadministered 
with strong inhibitors of CYP3A4. Moderate inducers of CYP3A4 The dose of Daklinza should be 
increased to 90 mg once daily when coadministered with moderate inducers of CYP3A4. See sec-
tion 4.5 of SmPC. Missed doses Patients should be instructed that, if they miss a dose of Daklinza, 
the dose should be taken as soon as possible if remembered within 20 hours of the scheduled dose 
time. However, if the missed dose is remembered more than 20 hours after the scheduled dose, 
the dose should be skipped and the next dose taken at the appropriate time. Special populations 
Elderly No dose adjustment of Daklinza is required for patients aged ≥65 years (see section 5.2 of 
SmPC). Renal impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with any degree 
of renal impairment (see section 5.2 of SmPC). Hepatic impairment No dose adjustment of Dak-
linza is required for patients with mild (Child-Pugh A, score 5-6), moderate (Child-Pugh B, score 
7-9) or severe (Child-Pugh C, score ≥10) hepatic impairment (see sections 4.4 and 5.2 of SmPC). 
Paediatric population The safety and effi cacy of Daklinza in children and adolescents aged below 
18 years have not yet been established. No data are available. Method of administration Daklinza 
is to be taken orally with or without meals. Patients should be instructed to swallow the tablet 
whole. The fi lm-coated tablet should not be chewed or crushed due the unpleasant taste of the 
active substance. 4.3 Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of the 
excipients listed in section 6.1 of the SmPC.Coadministration with medicinal products that strongly 
induce cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) and P-glycoprotein transporter (P-gp) and thus may lead 
to lower exposure and loss of effi cacy of Daklinza. These active substances include but are not 
limited to phenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, rifampicin, rifabutin, rifapen-
tine, systemic dexamethasone, and the herbal product St John’s wort (Hypericum perforatum). 4.8 
Undesirable effects Summary of the safety profi le The overall safety profi le of daclatasvir is based 
on data from 2215 patients with chronic HCV infection who received Daklinza once daily either in 
combination with sofosbuvir with or without ribavirin (n=679, pooled data) or in combination with 
peginterferon alfa and ribavirin (n=1536, pooled data) from a total of 14 clinical studies. Daklin-
za in combination with sofosbuvir The most frequently reported adverse reactions were fatigue, 
headache, and nausea. Grade 3 adverse reactions were reported in less than 1% of patients and no 
patients had a Grade 4 adverse reaction. Four patients discontinued the Daklinza regimen for ad-
verse events, only one of which was considered related to study therapy. Daklinza in combination 
with peginterferon alfa and ribavirin The most frequently reported adverse reactions were fatigue, 
headache, pruritus, anaemia, infl uenza-like illness, nausea, insomnia, neutropenia, asthenia, rash, 
decreased appetite, dry skin, alopecia, pyrexia, myalgia, irritability, cough, diarrhoea, dyspnoea and 
arthralgia. The most frequently reported adverse reactions of at least Grade 3 severity (frequency 
of 1% or greater) were neutropenia, anaemia, lymphopenia and thrombocytopenia. The safety 
profi le of daclatasvir in combination with peginterferon alfa and ribavirin was similar to that seen 
with peginterferon alfa and ribavirin alone, including among patients with cirrhosis. Overview list of 
adverse reactions Adverse reactions are listed by regimen, system organ class and frequency: very 
common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), uncommon (≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000 
to <1/1,000) and very rare (<1/10,000). Within each frequency grouping, adverse reactions are 
presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions in clinical trials Daklinza + 
sofosbuvir + ribavirin (N=203) Blood and lymphatic system disorders: very common: anaemia/ 
Metabolism and nutrition disorders: common: decreased appetite/ Psychiatric disorders: common: 
insomnia,irritability/ Nervous system disorders: very common: headache – common: dizziness, 
migraine/ Vascular disorders:common: hot fl ush/ Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: 
common: dyspnoea, dyspnoea exertional, cough, nasal congestion/ Gastrointestinal disorders: very 
common: nausea – common: diarrhoea, vomiting, abdominal pain, gastrooesophageal refl ux dis-
ease, constipation, dry mouth, fl atulence /Skin and subcutaneous tissue disorders: common: pruri-
tus, dry skin, alopecia, rash/ Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, 
myalgia/ General disorders and administration site conditions: very common: fatigue. Daklinza 
+ sofosbuvir (N=476) Psychiatric disorders: common: insomnia/Nervous system disorders: very 
common: headache – common: dizziness, migraine/Gastrointestinal disorders: common: nausea, 
diarrhea, abdominal pain/ Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, 
myalgia/ General disorders and administration site conditions: very common: fatigue. Laboratory 
abnormalities In clinical studies of Daklinza in combination with sofosbuvir with or without riba-
virin, 2% of patients had Grade 3 haemoglobin decreases; all of this patients received Daklinza + 
sofosbuvir + ribavirin. Grade 3/4 increases in total bilirubin were observed in 5% of patients (all in 
patients with HIV co-infection who were receiving concomitant atazanavir, with Child-Pugh A, B or 
C cirrhosis, or who were post-liver transplant). Description of selected adverse reactions Cardiac 
arrhythmias Cases of severe bradycardia and heart block have been observed when Daklinza is 
used in combination with sofosbuvir and concomitant amiodarone and/or other drugs that lower 
heart rate (see sections 4.4 and 4.5 of SmPC).Paediatric population The safety and effi cacy of 
Daklinza in children and adolescents aged <18 years have not yet been established. No data are 
available.Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after 
authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/
risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected 
adverse reactions via theFederal Agency for Medicines and Health Products. Division Vigilance Eu-
rostation II Place Victor Horta 40, boîte 40. B-1060 Brussels, Site internet: www.afmps.be, e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 7.MARKETING AUTHORISATION HOLDER Bristol-My-
ers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH United 
Kingdom 8.MARKETING AUTHORISA-
TION NUMBER(S) EU/1/14/939/001 
EU/1/14/939/003 Medicine under 
medical prescription. Creation date 
January 2016
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  For the majority of your HCV patients, including 
those with high unmet needs1,2 
 Thanks to a potent, MULTI GENOTYPIC activity1,2 
 In an all-oral, Interferon-free, combination1,2

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

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

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

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

Genotype 1-6 AND extension to F2 AND F0-F1  
for certain patient populations
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D e casus gaat als volgt: in 2000 
voert een ASO gynaecologie 
een episiotomie uit bij een be-

valling. Het kind komt goed ter wereld, 
maar nadien klaagt de jonge moeder 
over ernstige abdominale pijnen. Tal van 
artsen onderzoeken haar maar niemand 
vindt de oorzaak. 
Het jaar nadien, in 2001, overlijdt de 
ASO zelf in een verkeersongeval. Pas 
in 2015 komt de patiënte na een lan-
ge zoektocht bij een arts terecht die de 
oorzaak – niet evident – toch ontdekt: 
tijdens de episiotomie is de puborectalis 
volledig afgerukt. Gevolg: nu, in 2017, 
dagvaardt het slachtoffer de echtgenoot 
en de kinderen van de ASO…
Een casus waarbij de fictie de realiteit 
overtreft, lijkt het wel. Het bewijs dat u 
niet alleen een aansprakelijkheidsbe-
scherming tijdens, maar ook na de car-
rière nodig hebt. 

Damage control
Kunt u aan preventie doen? Jazeker, 
vindt prof. Vansweevelt. Enkele tips. 
• Houd het patiëntendossier zeer goed 

bij. In de VS zegt men: “If you didn’t 
write it down, it didn’t happen.”

• Gebruik voor risicovolle ingrepen 
toestemmingsformulieren. Patiënten 
klagen meer en meer, niet zozeer over 
de technische kant, maar omdat ze 
niet voldoende ingelicht werden over 
de risico’s van de ingreep. 

• Volg eventueel ook guidelines van de 
beroepsvereniging. 

Maar zelfs dan is het niet altijd mogelijk 
om claims te vermijden. Waar kan een 
patiënt tijdens uw carrière terecht met 
zijn klachten? Bij een zevental loketten.

1.  In de eerste plaats komt de klacht 
het best bij de arts zelf terecht,

2.  eventueel ook bij de 
ombudspersoon van het 
ziekenhuis,

3.  ook bij het ziekenfonds waar 
de patiënt een gratis juridische 
dienstverlening krijgt. Het zou 
goed zijn als daar de klacht 
zou stoppen. Gaan de klachten 
verder, dan komt men echt in het 
juridische deel. 

4.  bij de onderzoeksrechter 
eventueel (strafrechtelijk deel),

5.  men kan ook enkel voor de 
schadevergoeding gaan en de 
arts of het ziekenhuis dagvaarden 
voor de burgerlijke rechter,

6.  eventueel kan men klacht 
neerleggen bij de tuchtrechter, 
bij de Orde van Artsen, de 
provinciale raden,

7.  of nog: bij het Fonds voor Medische 
Ongevallen (dat laatste heeft als 
voordeel dat heel de procedure 
gratis is voor de patiënt). 

In zoverre de klachten bij de eerste drie 
loketten kunnen blijven, is het aan te 
raden dat de communicatielijn met de 
patiënt openblijft. Bij voorkeur nodigt de 
arts de patiënt uit voor een persoonlijk 
gesprek en hij neemt elke klacht ernstig. 
Hij legt zoveel mogelijk uit. Vele claims 
zijn immers het gevolg van ‘bad com-
munication’ en defensief reageren met 
weinig of geen info. 

Perspectief
Soms kan men de patiënt enig perspec-
tief bieden, bijvoorbeeld in de estheti-
sche chirurgie waar de chirurg een gratis 
herstelingreep aanbiedt (zie kaderstuk). 
Met als argumentatie dat er geen fout 
gebeurde, wel een complicatie. Dat is 
geen erkenning van de fout, maar het 
kan een klacht ontmijnen. 
Bij een ernstige klacht moet u de juridi-
sche dienst van het ziekenhuis inlichten 
als u verzekerd bent via het ziekenhuis. 

U brengt ook de verzekeraar op de hoog-
te zodat die eventueel een raadsarts kan 
aanstellen. U mag van uw verzekeraar 
wel de feiten erkennen, maar niet de 
eventuele fouten. De verzekeraar is daar-
voor het meest juridisch onderlegd.

Vlooi uw aansprakelijk-
heidsverzekering uit
Preventie bestaat ook uit beseffen waar-
voor precies u verzekerd bent. Ga daar-
om twee zaken na:

1.  de lijst van zware fouten 
waarvoor u niet gedekt bent. Ga 
hem grondig na. Dat leidt soms 
tot merkwaardige conclusies. 
Er was de zaak in Frankrijk 
bijvoorbeeld, een verwisseling 
van twee zwangere Viëtnamese 
vrouwen met dezelfde naam. 
De verkeerde vrouw werd 
geaborteerd… Als u voor deze 
zware fout – verwisseling patiënt 
– niet gedekt bent, zult u zelf 
de schadevergoeding moeten 
betalen. Rampzalig! Check 
desgevallend ook dit: simultane 
anesthesie is bij sommige 
verzekeraars niet gedekt. Soms 
zijn ook ‘wettelijk verboden 
activiteiten’ niet gedekt, maar 
daaronder kan veel vallen, dat is 
een zeer gevaarlijke uitsluiting. In 
één polis vond prof. Vansweevelt 
zelfs terug dat een arts niet 
gedekt is als hij zijn patiënt niet 
voldoende informeerde…

2.  De dekking in de tijd. 20 jaar 
vanaf het schadeverwekkende feit 
kan er nog een vordering worden 
ingesteld. Neem de casus met het 
ongeval in 2000 (supra). In 2017 
nam men kennis van de schade. 
Tot in 2020 kan een vordering 
worden ingesteld.  Anders 
liggen de kaarten als de patiënt 
onmiddellijk de schade kent en 
men weet wie die veroorzaakte. 
Dan is de verjaringstermijn vijf 
jaar. In de casus van de ASO 
kende men de schade wel, maar 
niet de oorzaak. De dagvaarding 
is dus zeer waarschijnlijk nog 
ontvankelijk. 

Besluit: preventie is belangrijk, open com-
municatie ook, maar een claim voorkom 
je niet altijd. Daarom: neem even uw 
aansprakelijkheidsverzekering ter hand, 
kijk wat de lijst is van de zware fouten en 
in welk systeem u in de tijd bent gedekt. 
Mocht dat ongunstig zijn, bediscussieer 
dat dan met uw makelaar. ❚

Pascal SelleslaghJS
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Verzeker uw aansprakelijkheid ook  
NA uw carrière!

Na uw actieve loopbaan 
of na een eventueel 
overlijden blijft een 

aansprakelijkheidsdekking 
voor artsen van kapitaal 
belang. Al was het maar 

om uw familieleden te 
beschermen. Dat legde 

prof. Thierry Vansweevelt 
uit aan de hand van een 

sprekend voorbeeld.

❚ SYMPOSIUM ARTS EN ONDERNEMER (FOCUS II) ■

M ond-, kaak- en 
aangezichtschirurg dr. 
Jan Van de Perre uit 

Antwerpen vraagt 1) of het aanbod 
van een gratis herstelingreep 
geen schuldbekentenis inhoudt 
tegenover de patiënt en 2) of de 
casus van de ASO niet onder de 
verzekering valt van zijn opleider-
coördinerend stagemeester.
Prof. Vansweevelt antwoordt op 1 
dat twee gerechtelijke uitspraken 
dit argument van tafel veegden: 
“Het is nogal gortig dat een arts 
die de goodwill heeft om over te 
gaan tot gratis herstel, dit als een 
boemerang zou terugkrijgen.” 
Wat de tweede vraag betreft: voor 
de ASO kunnen verschillende 
actoren gedagvaard worden. In 
een burgerlijke zaak beslist de 
advocaat van de patiënt welke 
actor(en) hij kiest.

Gratis herstelingreep: 
vragen van lezers

Preventie bestaat ook uit beseffen 
waarvoor u precies verzekerd bent.
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“Hoe bouwen we onze gezondheidszorg om 
tot Ryanair?”

Gewaarborgd
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• De optimale bescherming
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Als lid van de werkgroep ziekenhuisher-
vorming weet dr. Devos iets beter dan 
de meesten welke richting de minister 
uit wil. Hij denkt dat minister De Block al 
een keuze maakte voor artsenverlonin-
gen in het ziekenhuis van morgen. “Haar 
inspiratiebron is het boek ‘The Innova-
tor’s Prescription – A Disruptive solution 
for Health Care’, geschreven door prof. 
Clayton M. Christensen van de Harvard 
Business School (2). “Uitgangspunt: hoe 
zullen we onze gezondheidszorg om-
gooien van Air France naar Ryanair: het-
zelfde aanbod maar zonder extra kosten 
en zonder meer mortaliteit!”

Het boek confronteert twee geneeskunde-
types: enerzijds de empirische genees-
kunde waar diagnostiek noch behande-
ling bekend is bij de aankomst van de 
patiënt en waar je alles moet opzoeken 
en uitvinden zoals dr. House; anderzijds 
de standaardiseerbare en gestandaardi-
seerde (value-adding process) genees-
kunde, waar je weet hoe je een patiënt 
die binnenkomt met een liesbreuk zult 
opereren, hoeveel tijd hij gehospitali-
seerd zal blijven en van wie je het pati-
entenforfait en hoeveel zijn artsen zullen 
kosten kunt berekenen.

Forfaitair
Volgens Devos evolueren we naar dat 
tweede type. “De minister zei dat tegen 
juni 2018 alle prestaties die vandaag in 
de referentiebedragen zitten, forfaitair 
betaald zullen worden. Dat is perfect 
mogelijk, het is precies het onderwerp 
van de studie van Magali Pirson die in 
juni openbaar wordt. In 2019 zal het aan-
tal prestaties stijgen. In de VS slaagde 
men erin om 80% van de prestaties en 
de patiënten in een standaardiseerbaar 
model te proppen.”
“Rijst dan de vraag hoe de stukjes van 
de taart verdeeld zullen worden tussen 
de specialismen. Op die vraag aarzelt de 
minister met haar antwoord.”

Devos deelde ook zijn visie over de im-
plicaties die een forfaitair systeem met 
zich meebrengt. “Artsen zullen geen nut-
teloze prestaties meer uitvoeren omdat 
dit hen niets oplevert (behalve dan die 
prestaties, gelinkt aan een aansprake-
lijkheidsrisico). Artsen zullen liever sa-
menwerken want prestatiegeneeskunde 
brengt dan niet meer op. De opname-
duur zal verminderen omdat het niets 
extra’s oplevert om een gehospitaliseer-

Philippe Devos:  
“U wordt geprangd in de driehoek 
EBM-patiëntentevredenheid-
rechters. Het komt erop aan om 
niemand op de zenuwen te werken.”

Dokter Philippe Devos, 
diensthoofd intensieve zorg, 
voorzitter van de medische 

raad van het CHC Liège 
en bestuurslid van Absym-

Bvas, wierp zijn licht op het 
vergoedingssysteem van de 
ziekenhuisarts van morgen 
(1). Dat gebeurde met veel 

zin voor realisme én met 
het nodige vleugje humor.

de patiënt langer in het ziekenhuis te 
houden. Literatuur toont echter ook aan 
dat bepaalde EBM-prestaties die verwik-
kelingen kunnen vermijden, niet meer 
zullen worden verricht. (…) 

Daarnaast moet je ook de patiëntente-
vredenheid in rekening nemen. U wordt 
dus geprangd in de driehoek EBM-pati-
ententevredenheid-rechters. Het komt 
erop aan om niemand op de zenuwen te 
werken. Positioneer u correct en met de 
nodige anesthesie! 

Hyperplethora
En dan is er nog KB 78. Hoe zal men be-
slissen wie welke competentie krijgt? 
Wie wordt eindverantwoordelijke? En 
wat blijft er over voor de arts als heel wat 
taken worden gedelegeerd? Met daarbij 
in het achterhoofd dat een instrument 
als Watson al heel wat diagnostisch 
werk voor zijn rekening kan nemen? 
“Wat wordt er van de geneeskunde van 
morgen? Om met een boutade te ant-
woorden: we zullen kampen met een art-
sen-hyperplethora. Roemeense artsen 
aanwerven zal niet meer nodig zijn. Wie 
in dat verband aangeworven werd, kan 
terug naar Roemenië en wij kunnen daar 
zelf werk gaan zoeken.” ❚

France Dammel

Noten
1. Op het symposium ‘Arts en management’, 

georganiseerd door De Specialist op 11 maart 2017.
2. Een auteur waarop ook de CEO van Zorgnet-Icuro, 

Peter Degadt, zich inspireert. Zie hiervoor onder meer 
het verslag van ons rondetafelgesprek in SP 100.

“We zullen kampen met 
een hyperplethora.” 
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Apoth. Denys: “Ik raad 

rode gist rijst aan in 

twee situaties”, zei 

G. Denys. “Bij pati‑

enten die een behan‑

deling met een statine 

hebben gestaakt we‑

gens spierpijn en bij pati‑

enten bij wie de cholesterol‑ 

concentratie licht verhoogd is 

en die geen klassieke statines willen innemen, 

vaak omdat ze anderen hebben horen spreken 

van bijwerkingen. Gemiddeld raad ik dagelijks 

1 van de cliënten die ik in mijn apotheek zie, 

rode gist rijst aan.”

W. Faché: “Ik raad ook rode gist rijst aan als 

statines niet worden verdragen. In het multi‑

disciplinaire centrum waar ik werk, stellen we 

vast dat dat vrij vaak het geval is. Met het oog 

op cardiovasculaire preventie benadrukken mijn 

medewerkers en ik het belang van regelmatige 

lichaamsbeweging… Een advies dat veel patiën‑

ten die een statine innemen, in de wind slaan. 

Bij mensen die lichaamsbeweging nemen, kan 

je met rode gist rijst de cholesterolconcentratie 

op de streefwaarde houden, met minder gevaar 

voor spierpijn. En je moet nagaan of die dubbele 

doelstelling wordt bereikt. 

Volgens observationele studies verdraagt 10‑15%  

van de patiënten statines niet. Ik denk dat dat 

cijfer een onderschatting is van de werkelijk‑

heid. Als je specifiek kijkt naar sporters, zou 

dat percentage veeleer naar de 30% neigen. In 

mijn praktijk schrijf ik rode gist rijst 1‑3x/d voor,  

zowel in de primaire als in de secundaire  

preventie.”

Apoth. Denys: “Statines veroorzaken inder‑

daad vaak spierpijn, en dat in alle leeftijds‑ 

groepen: jongeren die niet meer kunnen sporten 

en ouderen, die de meeste statines gebruiken 

en die moeten bewegen om vaat‑ en gewrichts‑ 

complicaties te voorkomen.”

SPEELT HET TOTALE CARDIOVASCULAIRE 
PROFIEL EEN ROL BIJ DE KEUZE VAN DE 
CHOLESTEROLVERLAGENDE BEHANDELING?

W. Faché: “Gewoonlijk meet ik de 

LDL‑cholesterol‑concentratie en verschil‑

lende aanvullende parameters, zoals de 

mate van oxidatie van LDL‑cholesterol,  

homocysteïne, lipoproteïne(a), de subfracties 

van LDL‑cholesterol… Bij hoogrisicopatiën‑

ten bepalen we ook de coronaire calciumscore. 

De beslissing om te behandelen wordt gebaseerd 

op een geheel van parameters en de eventuele 

comorbiditeit. 

Zodra de beslissing genomen is, is naast het 

totale cardiovasculaire profiel de geschiedenis 

van de patiënt belangrijk bij de keuze van de be‑

handeling. Rode gist rijst kan zelfs bij patiënten 

met een hoog risico worden overwogen, op voor‑

waarde dat ze nog geen cardiovasculaire compli‑

catie hebben vertoond. In de primaire preventie 

hebben statines immers minder effect dan in de 

secundaire preventie. Bij patiënten die al een 

cardiovasculair accident hebben vertoond, is het 

bewijsmateriaal voor statines zeer robuust. Sta‑

tines vormen dan ook de eerstelijnstherapie als 

ze worden verdragen. In sommige gevallen kan 

je overwegen om de dosering te verlagen en een 

statine in lagere dosering combineren met rode 

gist rijst.”

DE HOEVEELHEID LACTONE EN HYDROXY-
ZURE VORM IN RODE GIST RIJST VERSCHILT 
VAN HET ENE PREPARAAT TOT HET ANDERE. 
WELKE VORM VERKIEST U?

G. Denys: “Ik verkies veruit rode gist rijst van 

de tweede generatie. Die bevat 10 mg mona‑

coline K, dat net zoals statines het HMG‑CoA‑ 

reductase remt, maar het monacoline K in rode 

gist rijst van de tweede generatie bestaat voor 

80% uit de hydroxyzure vorm. Die vorm is di‑

rect actief in het lichaam en hoeft daarvoor niet 

door de lever te passeren. Hij veroorzaakt dan 

ook nagenoeg geen bijwerkingen. Het is immers 

bewezen dat het vooral de lactone vorm is die 

schadelijk is voor de skeletspiercellen, meer dan 

de hydroxy‑zure vorm (1, 2). 

Die literatuurgegevens worden bevestigd in 

mijn dagelijkse praktijk. Patiënten die behan‑

deld worden met een hydroxy‑zure vorm van 

rode gist rijst, klagen niet over intolerantie‑ 

verschijnselen.”

W. Faché: “Het is de lactone vorm die de spier‑

klachten veroorzaakt waarover gevoelige men‑

sen soms klagen. Cholesfytol®, rode gist rijst van 

de tweede generatie, bevat naast monacoline K 

vooral in hydroxy‑zure vorm ook hydroxytyro‑

sol, een olijfextract met antioxiderende eigen‑

schappen, dat de oxidatie van LDL‑cholesterol 

tegengaat, zodat de cholesterol minder goed aan 

de vaatwand kleeft. Die eigenschap kan vooral 

nuttig blijken als de hoeveelheid geoxideerde 

LDL‑partikels hoog is. Cholesfytol® bevat ten 

slotte geen citrinine, een toxine dat je soms te‑

rugvindt in bepaalde types van rode gist rijst.”

WAT IS DE VERHOUDING TUSSEN 
WERKZAAMHEID EN VEILIGHEID BIJ 
PATIËNTEN DIE STATINES NIET VERDRAGEN?

Apoth. Denys: “Rode gist rijst in combinatie 

met hydroxytyrosol verlaagde de LDL‑choles‑ 

terol‑concentratie met gemiddeld 24% (in 

de controlegroep steeg de LDL met 1%)  

(p < 0,001) (3). Dat resultaat werd verkregen 

zonder dat de initiële intolerantieverschijnselen 

weer de kop opstaken.”

Referenties
1. Skottheim IB, et al. Eur J Pharm Sci 2008;33:317-25.
2. Schirris JJ, et al. Cell Metabolism 2015;22:399-407.
3. Verhoeven, et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 

2015;15:52.JS
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Rode gist rijst: 
wat de artsen ervan vinden

Dr. Philippe Mauclet

Farma forum

PHARMA
ESPACE

Rode gist rijst van de tweede generatie is doeltreffend en veilig en neemt ontegensprekelijk 
een plaats in bij de behandeling van hypercholesterolemie in de primaire én de secundaire 

preventie, vooral als statines niet worden verdragen. Maar gebeurt dat vaak? In welke mate 
beïnvloedt het cardiovasculaire risicoprofiel de therapeutische beslissing? Wat mogen we precies 
verwachten van rode gist rijst?
Werner Faché, huisarts, en Gilbert Denys, apotheker, die beiden hun beroep uitoefenen in Gent, 
waren bereid om op onze vragen te antwoorden. 
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Enquête nieuwe positie

1. Netwerkhoofdarts en HR
• Het is een goede zaak als de netwerkhoofdarts een gerichte 

medische audit kan uitoefenen in elk ziekenhuis van het 
netwerk.

  ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

• De netwerkhoofdarts evalueert diensthoofden in het netwerk 
op geregelde basis.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

• De netwerkhoofdarts moet alle ziekenhuisartsen in 
het netwerk kunnen sanctioneren als ze zich niet aan 
organisatorische afspraken houden.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

2. Netwerkhoofdarts en governance
• Een college van hoofdartsen waarin alle deelnemende 

ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn, moet het netwerk leiden 
voor de medische aspecten.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

• Een netwerkhoofdarts moet van buitenaf komen, niet van een 
van de betrokken ziekenhuizen.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

• Een netwerkhoofdarts moet een eigen politiek kunnen voeren, 
onafhankelijk van de ziekenhuizen die lid zijn van het netwerk.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

• Een vetorecht is nodig voor de netwerkhoofdarts om zich 
te verzetten tegen alle initiatieven of druk van de directies 
in het netwerk, bijvoorbeeld om de ziekenhuisartsen tot 
overconsumptie aan te zetten.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

• Een netwerkhoofdarts moet een compromisfiguur zijn die 
pas kan beslissen na de unanieme goedkeuring van alle 
hoofdartsen in de diverse netwerkziekenhuizen.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

• De hoofdartsen van de ziekenhuizen in het netwerk zijn de 
adjuncten van de netwerkhoofdarts. Ze moeten aan hem of 
haar verantwoording afleggen.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

• De hoofdartsen van het netwerk behouden hun huidige 
bevoegdheden.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

• Een netwerkhoofdarts heeft recht op een medewerker:

 ❏ Per 150 bedden  ❏ Per 200 bedden  
  ❏ Per 250 bedden  ❏ Geen mening

• Een netwerkstructuur vermindert de zorgtoegankelijkheid  
voor de patiënt.

  ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

3.  Netwerkhoofdarts en 
ziekenhuisartsen in het netwerk

• Deontologische moeilijkheden die binnen het netwerk niet 
kunnen worden opgelost, dient de netwerkhoofdarts, liefst na 
overleg met de medische raad van het ziekenhuis in kwestie, 
te melden aan de bevoegde provinciale raad van de Orde.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

• Onoplosbare ereloongeschillen binnen het netwerk, dient de 
netwerkhoofdarts, liefst na overleg met de medische raad 
van het ziekenhuis in kwestie, te melden aan de bevoegde 
provinciale raad van de Orde.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

• De netwerkhoofdarts moet worden verkozen met een 
tweederdemeerderheid van het artsenkorps in elk ziekenhuis 
in het netwerk.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

• De netwerkhoofdarts keurt de opstelling van de 
wachtdiensten van het netwerk verplicht goed, anders is ze 
niet geldig.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

• De netwerkhoofdarts kan organisatorische maatregelen in 
het algemeen reglement van een ziekenhuis in het netwerk 
inlassen, die de individuele diagnostische en therapeutische 
vrijheid van de ziekenhuisarts inperken.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

4. Netwerkhoofdarts en financiën
• De netwerkhoofdarts moet een statuut hebben van:

 ❏  Zelfstandige  ❏  Gesalarieerde  ❏  Ambtenaar

•  De netwerkhoofdarts mag medisch actief blijven/zijn buiten  
het netwerk.

 ❏ Akkoord ❏ Niet akkoord ❏ Geen mening

•  De netwerkhoofdarts wordt vergoed door:

 ❏ Het budget financiële middelen (federale overheid)

 ❏  De gemeenschap of de gemeenschappen  waarin hij  
of zij actief is

 ❏ De provincie

 ❏ Andere, preciseer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•  Het bruto jaarinkomen van de netwerkhoofdarts bedraagt:

 ❏ < of gelijk aan 200.000 euro bruto

 ❏ tussen 200.000 en 300.000 euro bruto

 ❏ gelijk aan of > dan 300.000 euro bruto

Profielgegevens
 ❏ Ik vervul geen managementfunctie in het ziekenhuis

 ❏ ik ben diensthoofd 

 ❏ ik ben hoofdarts/medisch directeur

 ❏ ik ben bestuurslid van de medische raad 

 ❏ ik vervul een andere managementfunctie in het ziekenhuis

 Zo ja: welke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•  Mijn ziekenhuis maakt al officieel deel uit  
van een netwerkstructuur: 

 ❏ Ja ❏ neen ❏ niet van toepassing

•  Zou u zelf geïnteresseerd zijn in de functie  
van netwerkhoofdarts?

 ❏ Ja ❏ Neen ❏ Geen mening
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Er wordt volop gewerkt aan de juridische 
omkadering van de netwerken. Ook de te 
creëren positie van netwerkhoofdarts staat 
ter discussie. Wat denkt u van de volgende 
stellingen?
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REACTIES

Langdurige secundaire    
             profylaxe bij HE1,2

Voor de reductie van recidiverende episodes
van manifeste hepatische encefalopathie

Thuis zijn 
betekent nog 

niet veilig zijn

Referenties: 
1.	 Vilstrup	H,	et	al.	J	Hepatol	2014;	61(3):	642-659.
2.	 Mullen	KD,	et	al.	Clin	Gastroenterol	Hepatol	2014;	12(8):	1390-1397
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patiënten	die	behandeld	werden	met	rifaximine,	met	een	incidentie	van	≥	5%	en	met	een	grotere	incidentie		
(≥	1%)	t.o.v.	patiënten	die	placebo	kregen	in	studie	RFHE3001,	worden	vermeld	in	onderstaande	tabel.

De	 bijwerkingen	 die	 werden	 waargenomen	 in	 de	 placebo-gecontroleerde	 studie	 RFHE3001,	 in	 de	 lange-
termijnstudie	RFHE3002,	en	uit	post-marketing	ervaringen	worden	hierna	weergegeven,	gerangschikt	naar	
systeem/orgaanklasse	 en	 frequentiecategorie	 volgens	 MedDRA.	 De	 frequentiecategorieën	 zijn	 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),	 niet	 bekend	 (kan	 met	 de	 beschikbare	 gegevens	 niet	 worden	 bepaald).	 Binnen	
iedere	 frequentiegroep	 worden	 bijwerkingen	 gerangschikt	 naar	 afnemende	 ernst.	 MedDRA	 Systeem/
Orgaanklasse	-	Frequentie	-	Bijwerking:	Infecties	en	parasitaire	aandoeningen:	Soms	Clostridia-infectie,	
urineweginfectie,	candidiasis.	Zelden	Pneumonie,	cellulitis,	bovenste	luchtweginfecties,	rhinitis.	Bloed-	en	
lymfestelselaandoeningen:	Soms	Anemie.	Niet	bekend	Trombocytopenie.	Immuunsysteemaandoeningen:	
Niet	 bekend	 Anafylactische	 reacties,	 angio-oedemen,	 overgevoeligheid.	 Voedings-	 en	
stofwisselingsstoornissen:	 Soms	 Anorexie,	 hyperkaliëmie.	 Zelden	 Dehydratie.	 Psychische	 stoornissen:	
Vaak	 Depressie.	 Soms	 Verwarde	 toestand,	 angst,	 hypersomnie,	 insomnia.	 Zenuwstelselaandoeningen:	
Vaak	 Duizeligheid,	 hoofdpijn.	 Soms	 Evenwichtsstoornissen,	 amnesie,	 convulsie,	 aandachtsstoornissen,	
hypo-esthesie,	 geheugen	 vermindering.	 Bloedvataandoeningen:	 Soms	 Opvlieger.	 Zelden	
Hypertensie,	 hypotensie.	 Niet	 bekend	 Presyncope,	 syncope.	 Ademhalingsstelsel-,	 borstkas-	 en	
mediastinumaandoeningen:	 Vaak	 Dyspneu.	 Soms	 Pleurale	 effusie.	 Zelden	 Chronische	 obstructieve	
longziekte.	 Maagdarmstelselaandoeningen:	 Vaak	 Bovenbuikpijn,	 abdominale	 distensie,	 diarree,	 nausea,	
braken,	 ascites.	 Soms	 Abdominale	 pijn,	 oesofagusspataderen-bloeding,	 droge	 mond,	 maagongemak.	
Zelden	 Constipatie.	 Lever-	 en	 galaandoeningen:	 Niet	 bekend	 Abnormale	 leverfunctietests.	 Huid-	 en	
onderhuidaandoeningen:	Vaak	Huiduitslag,	pruritus.	Niet	bekend	Dermatitis,	eczeem.	Skeletspierstelsel-	
en	 bindweefselaandoeningen:	 Vaak	 Spierspasmen,	 artralgie.	 Soms	 Myalgie.	 Zelden	 Rugpijn.	 Nier-	 en	
urinewegaandoeningen:	 Soms	 Dysurie,	 pollakisurie.	 Zelden	 Proteïnurie.	 Algemene	 aandoeningen	
en	 toedieningsplaatsstoornissen:	 Vaak	 Oedeem	 perifeer.	 Soms	 Oedeem,	 pyrexie.	 Zelden	 Asthenie.	
Onderzoeken:	Niet	bekend	Abnormale	INR-waarden	(International	Normalised	Ratios).	Letsels,	intoxicaties	
en	 verrichtingscomplicaties:	 Soms	 Val.	 Zelden	 Kneuzing,	 procedurepijn.	 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: België:	 Federaal	 agentschap	 voor	 geneesmiddelen	 en	 gezondheidsproducten,	 Afdeling	
Vigilantie,	 EUROSTATION	 II,	 Victor	 Hortaplein,	 40/	 40,	 	 B-1060	 Brussel,	 Website:	 www.fagg.be,	 e-mail:	
adversedrugreactions@fagg-afmps.be	 Luxemburg: Direction	 de	 la	 Santé	 –	 Division	 de	 la	 Pharmacie	 et	
des	Médicaments,	Villa	Louvigny	–	Allée	Marconi,	L-2120	Luxembourg,	Site	internet:	http://www.ms.public.
lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html	Houder van de vergunning voor het in de handel 
brengen:	 Norgine	 B.V.,	 Hogehilweg	 7,	 1101	 CA	 Amsterdam	 ZO,	 Nederland	 Nummer(s)	 van	 de	 vergunning	
voor	het	in	de	handel	brengen:	BE433151	Afleveringswijze:	Geneesmiddel	op	medisch	voorschrift.	Datum	
van	 herziening	 van	 de	 tekst:	 07/2016	 	 Datum van goedkeuring van de tekst: 10/2016.	 De	 volledige	
samenvatting	van	de	productkenmerken	is	op	aanvraag	verkrijgbaar.

Verpakking Publieksprijs

550 mg x 56 tabl. € 323,62

MedDRA
Systeem/Orgaanklasse

Bijwerking
Placebo
N=159
n           %

Rifaximine
N= 140
n           %

Bloed- en lymfestelselaandoeningen Anemie 6 3,8 11 7,9

Maagdarmstelsel 
aandoeningen

Ascites 15 9,4 16 11,4

Nausea 21 13,2 20 14,3

Bovenbuikpijn 8 5,0 9 6,4

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Perifeer oedeem 13 8,2 21 15,0

Pyrexie 5 3,1 9 6,4

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Zenuwstelselaandoeningen

Spierspasmen 11 6,9 13 9,3

Artralgie 4 2,5 9 6,4

Duizeligheid 13 8,2 18 12,9

Psychische stoornissen Depressie 8 5,0 10 7,1

Ademhalingsstelsel-, borstkas-  
en mediastinumaandoeningen

Dyspneu 7 4,4 9 6,4

Huid- en onderhuidaandoeningen

Pruritus 10 6,3 13 9,3

Rash 6 3,8 7 5,0

Ter gelegenheid van onze 
100ste nummer stelden we 
de onderstaande vragen 
aan opinieleiders. Hun 
antwoorden publiceren we 
in enkele opeenvolgende 
edities. 

1. Wat wordt voor u de 
belangrijkste tendens 
in uw  vakgebied de  
volgende jaren?

2. Welke verwachtingen 
koestert  
voor het vakblad  
De Specialist?

1. Versnippering, fragmentatie, 
verdeeldheid en decentralisatie 

lijken de tendensen van de toekomst. 
Versnippering van de zorg voor de 
pasgeborene, waarbij niet eens de 
resultaten en analyse van de gekozen 
pilootprojecten worden afgewacht. 
De veiligheid van  de pasgeborene 
lijkt thans secundair aan financiële 
belangen!  
Fragmentatie van de zorg voor het 
(chronisch) zieke kind. Er is een 
toenemende verschuiving  naar 
daghospitalisatie – of voorlopige 
hospitalisatie. We moeten erover 
waken dat deze fragmentatie niet 
leidt tot kwaliteitsverlies, zeker op het 
werkterrein van de kinderartsen.
Verdeeldheid in zorg en opvoeding 
van kinderen door het toegenomen 
aantal scheidingen en de complexere 
gezinsstructuren, gaat gepaard met 
een toename aan psychosomatische 
en psychosociale problemen bij 
kinderen.
Het zijn tendensen die steeds 
meer tijd eisen van de kinderarts, 
dit in tegenstelling tot het 
verloningssysteem (‘activity-based’). 

2. De Specialist moet 
blijven rapporteren 

over de veranderingen in de 
gezondheidszorg, met voldoende 
oog voor de ‘jonge’ (en voor politici 
misschien vaak onbelangrijke) 
patiënt. Omdat niet enkel medici, 
maar ook politici jullie vakblad 
lezen, is een focus op het ‘child-
friendly healthcare system’ zeker een 
meerwaarde! 

1. Wat de geneeskunde 
betreft: wat mij dit 

jaar opvalt: de ‘conceptueel-
technologische’ evolutie, eerder dan 
specifieke, nieuwe behandelingen 
voor deze of gene ziekte. Behalve 
een totaal nieuwe generatie 
diabetes type 2-medicijnen (met 
reductie van cardiovasculair 
lijden en dood), de cellulaire 
immunotherapie tegen leukemie en 

lymfoom, en dat de ‘oude’ ketamine 
mogelijk een doorbraak is voor 
therapieresistente depressie, zie ik 
vooral de doorbraak van nieuwe 
concepten (‘het microbioom’, 
de ‘verlengde levensduur van 
menselijke embryoculturen’). En 
zeker de aandacht voor de fulminante 
ontwikkeling in digitalisatie, 
miniaturisatie, 3D-visualisatie en 
-printing, en ‘portabilisatie’ en point-
of-care testing tot en met DNA-
sequencing, rekenpower en artificiële 
intelligentie. Of: “Healthcare is a 
software branche”. 

Opvallend blijft de enorme 
discrepantie tussen de inspanningen 
in ziekenzorg in contrast met de 
stiefmoederlijke inspanningen in 
gezondheidszorg en/of onderzoek 
naar public health (toch één van 
de drie pijlers van het health 
improvement initiatief IHI) en 
gezondheidszorgsystemen…

2. De Specialist moet de discussie 
over systemen en daaraan 

gebonden keuzes voeden. En dat mag 
gerust wat confronterend zijn. Du 
choc des idées jaillisse la lumière…!

Marc Noppen, 
CEO UZ Brussel
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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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Dirk Ramaekers,  
medisch directeur Jessaziekenhuis

1. Het ziekenhuisnetwerk wordt 
het nieuwe ziekenhuis. Het geld 

is op. Het overaanbod moet naar 
beneden. De financiële crisis liet ons 
initieel ongemoeid. Maar wie denkt 
dat we bij een economische relance 
onze 4,5% hernemen, dwaalt. De 
belastingdruk verder doen dalen, 
betekent nog kritischer kijken naar de 
ZIV-uitgaven en dus hervormen. Een 
eerste voorproefje daarvan hebben 
we in 2016 gezien. Meteen loopt het 
conventiesysteem op zijn laatste 

voeten. Dat was ook nooit bedoeld 
om te besparen.
Publieke transparantie van 
kwaliteit en patiëntervaring wordt 
de rode lijn, toch langs Vlaamse 
kant. De ontvoogding van de 
patiënt zet zich door dankzij o.a. 
het Vlaams Patiëntenplatform. 
De 7e Staatshervorming in de 
gezondheidszorg is onvermijdelijk en 
e-Health hinkt verder achterop.  
De zuilen blijven stoïcijns aanwezig  
in de zorg.

Het worden dus onzekere, maar ook 
erg boeiende jaren. Misschien dat het 
uw tijd nog meegaat. Of niet. 

2. De kwaliteit van de geschreven 
medische pers zoals  

De Specialist ging er sterk op 
vooruit. Ik hoop dat de combinatie 
van journalistieke neutraliteit en 
doordacht opiniëren het debat 
nog wat meer kan stimuleren. 
Een stevige dosis humor is ook 
voorgeschreven als tegengewicht 
voor de vele mopperaars. 

1. Yes, we can!  
De nieuwe conventie 

voor borstreconstructies met 
lichaamseigen weefsel is rond 
en komt helemaal in werking in 
2017. Dit akkoord zorgt voor een 
lagere drempel voor de patiënten, 
transparantie voor de patiënt en 
zorgverstrekker, herwaardering van 
het ereloon en een verdere stap 
in de vorming van kwaliteitsvolle 
borstklinieken in de toekomstige 
ziekenhuisnetwerken. 
De plastische heelkunde is een zeer 
innovatief specialisme dat af en 
toe door de buitenwereld in een 
verkeerd daglicht wordt gesteld. 
Zo zal de heelkundige behandeling 
van patiënten met lymfoedeem 
(‘dikke arm’ of ‘dik been’) door 
een lymfekliertransplantatie of 
lymfoveneuze bypass in 2017 een 
grotere naambekendheid krijgen 
onder het brede publiek, en hopelijk 
ook bij politici. Het European Center 
of Lymphatic Surgery in het UZ 
Brussel levert zowel op chirurgisch 
als wetenschappelijk vlak fantastisch 
werk. Maar ook hier is er dringend 
nood aan een herwaardering 
van de Riziv-nomenclatuur! De 
levenskwaliteit van de patiënt 
primeert. 

2. Schrijvende media zoals 
De Specialist moeten dit 

lymfoedeemthema opnemen en 
objectief de actoren in deze materie 
horen en kritisch verslag uitbrengen. 
Want ook de beleidsmakers lezen  
De Specialist!

Ben De Brucker/Assaf Zeltzer, 
plastisch chirurgen UZ Brussel

REACTIES
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THERABEL

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

NIEUW

acetylsalicylic acid • atorvastatin • ramipril

NEEM EENVOUD TER HARTE IN
SECUNDAIRE PREVENTIE
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Ter gelegenheid van onze 100ste 
nummer stelden we de onderstaande 
vragen aan opinieleiders. Hun 
antwoorden publiceren we in enkele 
opeenvolgende edities. 

1. Wat wordt voor u de belangrijkste 
tendens  
in uw  vakgebied de  volgende 
jaren?

2. Welke verwachtingen koestert u 
voor het vakblad De Specialist?

Anne Dedry, kamerlid Groen

1. Zonder twijfel op plaats 
1 de gezondheidskloof 

die alsmaar groter wordt: meer 
mensen die een bezoek bij de 
dokter en tandarts uitstellen, meer 
obesitas (ook bij kinderen) wegens 

slechte/goedkope voeding, meer 
luchtwegenaandoeningen wegens 
slechte huisvesting…
Dit impliceert dat er eerst structureel 
moet hervormd worden voor er 
bespaard wordt.
De prioriteiten binnen de nodige 
veranderingen in de gezondheidszorg 
zijn dan ook: 
• de aanpak van overconsumptie 

en therapeutische 
hardnekkigheid;

• de hervorming van de wet op 

de gezondheidsberoepen, met 
aandacht voor subsidiariteit, 
multidisciplinariteit en 
autonomie;

• een ander financieringsmodel, 
met meer zorgtrajecten en 
minder prestatiefinanciering;

• een herijking van de 
nomenclatuur waarbij de 
geriaters, pediaters, huisartsen… 
een meer billijke vergoeding 
krijgen en de overdreven 
betaalde specialisten inleveren.

2. De Specialist moet aandacht 
hebben voor hervormingen 

in de gezondheidszorg die van een 
globale visie vertrekken, eerder dan 
een forum voor belangenbehartiging 
van specialisten.

Lieven Annemans,  
professor Gezondheidseconomie 
UGent

1. Dé grote uitdaging voor 
onze gezondheidszorg 

is het vrijwaren van een 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg 
voor iedereen, ongeacht inkomen 
en opleidingsniveau. Dit is een 
fundamenteel mensenrecht. Vrijwaren 
is zelfs niet voldoende. Het moet 
beter. Vandaag zijn er naar schatting 
700.000 Belgen die essentiële 
zorg uitstellen of afstellen wegens 
financiële redenen. Mackenbach 
berekende dat dit vroeg of laat 
als een boemerang in ons gezicht 
vliegt: 20% van de totale uitgaven 
aan gezondheid zijn te verklaren 
door de gezondheidsongelijkheid. 
Honderdduizenden kwaliteitsvolle 
levensjaren gaan erdoor verloren.
In die context is het onverantwoord 
hoe sommigen met de beschikbare 
middelen omgaan. Het wordt 
meer dan ooit de opdracht van 
gezondheidseconomen om adviezen 
te geven over hoe de uitbuiting tegen 
te gaan en dat geld te herinvesteren 
om meer kwaliteit, preventie en 
gelijke toegang te realiseren. 

2. De Specialist (zowel het 
vakblad als de arts) kan 

daaraan meewerken door 
deze maatschappelijke visie te 
ondersteunen in woord en daad.
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H et voordeel van dit systeem 
is dat wij uit de analyse van 
de cijfers heel wat kunnen le-

ren, zelfs epidemiologische informatie. 
Daarbij ontbreekt wel het een en ander, 
zoals elementaire gegevens over de pa-
tiënt. Dit soort analyses kunnen alleen 
de mutualiteiten maken voor hun leden, 
want van hun leden weten zij alles, ‘big  
brother’ is er niets tegen.

In dit artikel gaan we nader in op  
statistische Riziv- en andere gegevens in 
verband met prostaatkanker.

De PSA-bepaling
Iedereen is het erover eens dat er geen 
prostaatkanker kan gediagnostiseerd 
worden zonder een PSA-bepaling. Dat de 
PSA bij prostaatkanker stijgt is genoeg-
zaam bekend (uitzonderingen niet te na 
gesproken). Vele jaren was de PSA-bepa-
ling voor mannen vanaf 50 jaar terugbe-
taald en lieten heel wat mannen zich ook 
testen op vrijwillige basis.
De PSA-bepaling kan voor prostaatkan-
ker een middel van ‘vroegopsporing’ 
zijn, maar in België is dat niet het geval. 
De discussie over prostaatkankerscree-
ning loopt al jaren en er is nog steeds 
geen eensgezindheid over. 
Er is zelfs een ongelooflijke RCT (rando-
mized clinical trial) over uitgevoerd: de 
ERSPC-studie (European Randomized 
Study of Screening for Prostate Cancer). 
In deze studie werken nog steeds onder-
zoekers van acht landen samen, waar-
onder België. Niet minder dan 184.000 
mannen werden in de twee groepen ge-
randomiseerd, één groep werd gewoon 
gevolgd en de andere kreeg PSA-bepa-
lingen aangeboden en opvolgingsonder-
zoek indien de PSA boven een bepaalde 
waarde ging.
In de algemene studie werd een relatie-
ve daling van de prostaatkankersterfte 
met 21% vastgesteld na 13 jaar. 
Was dit voldoende om deze resultaten 
om te zetten in een beleid? Duidelijk niet, 
want vandaag worden er beduidend 
minder PSA-bepalingen terugbetaald 
in België. Moest dit over een therapie 
gaan, dan zou men het erover eens zijn 
om deze behandeling toe te staan. Dit is 
natuurlijk wat kort door de bocht, want 
velen vinden deze daling van de sterfte 
niet voldoende wanneer we er de risico’s 
van de vroegdetectie van niet-significan-
te prostaatkanker tegenover zetten. De 
patiënten die met een gemetastaseerde 
kanker gevonden worden hebben hier 
evenwel geen boodschap aan, zij zijn 

door een gebrek aan vroegdetectie ge-
schaad.
Maar, wij gaan hier dit welles-nietesspel-
letje niet voeren, we gaan ons aan de cij-
fers houden.

De PSA-bepaling heeft in de nomencla-
tuur heel wat tussenstappen ondergaan 
en er bestonden meerdere codes voor. 
Om wat eenvoud te bewaren worden 
alleen de bepalingen met een niet- 
isotopentechniek weergegeven, in de  
cijfers zitten wel alle bepalingen.

Er zijn drie situaties die in 2011 onder-
scheiden werden: er zijn patiënten waar-
bij de diagnose gesteld is en die in het 
kader van opvolging of behandeling 

PSA-bepalingen aangeboden krijgen. Er 
zijn mannen waarbij een PSA-bepaling 
wordt aangeboden in het kader van de 
vroegdiagnostiek. In deze groep wordt 
een onderscheid gemaakt tussen man-
nen met een verhoogd risico en andere 
mannen. Verhoogd risico zijn de mannen 
met een Afrikaans-Europese afkomst 
(zoals de African Americans in de VS) en 
de zonen van vaders bij wie prostaatkan-
ker werd gediagnostiseerd voor de leef-
tijd van 65 jaar.

Voor 1 februari 2011 was er het artikel 
[542010-542021], dat zowel toestond dat 
mannen vanaf de leeftijd van 50 zich één 
keer per jaar lieten testen als mannen 
na diagnose en/of behandeling toestond 

zich tweemaal per jaar te laten testen.
Sinds 1 februari 2011 wordt dit artikel en-
kel gebruikt voor de opvolging na diag-
nose van prostaatkanker.
Op 1 februari 2011 worden twee nieu-
we codes ingevoerd, [542835-542846]: 
PSA-bepaling bij mannen vanaf de leef-
tijd van 50 jaar, deze bepaling kon om 
het andere jaar worden terugbetaald. De 
tweede code [542850-542861]: PSA-be-
paling bij mannen met verhoogd risico, 
vanaf de leeftijd van 40 jaar en eenmaal 
per jaar toegestaan.

Om besparingsredenen werd deze stra-
tegie op 1 augustus 2012 weer verla-
ten en werd de code [542835-542846], 
PSA-bepaling bij mannen vanaf 50 jaar, 
helemaal geschrapt.

Figuur 1 geeft een overzicht van de 
som van alle PSA-bepalingen sinds 
1996 (Figuur 1).

Om de evolutie van de cijfers correct in 
te schatten is het belangrijk om te we-
ten dat het aanvankelijk artikel [542010-
542021] slechts terugbetaald werd voor 
mannen vanaf de leeftijd van 60 jaar, dat 
werd in 1999 op 50 jaar gebracht. Met die 
kennis is de evolutie te begrijpen. 
Tot 1999 is er een mooie evolutie die 
mee gedragen wordt door de toene-
mende bekendheid van prostaatkanker 
bij het grote publiek en bij artsen. PSA 
maakte een vroege herkenning mogelijk, 
van de problemen met overdiagnose en 
overbehandeling was men nog niet op 
de hoogte. Er valt niet te vergeten dat er 
voor de komst van PSA enkel prostaat-
specifieke zure fosfatase was als labo-
ratoriumbepaling. De meeste mannen 
werden pas met symptomen en dus met 
een gemetastaseerd prostaatcarcinoom 
gevonden. Deze mannen waren vogels 
voor de kat.

In 1999-2000 treedt er een versnelling op 
met het toestaan van een terugbetaling 
vanaf 50 jaar. Die loopt verder waardoor 
er in 2010 het hoogste aantal PSA-bepa-
lingen worden uitgevoerd, namelijk 1,35 
miljoen voor zowel gewone bepalingen 
als voor de patiënten die opgevolgd 
worden voor een aangetoonde kanker.
Daarna gaat het snel bergaf wegens de 
nieuwe beslissingen van de overheid. 
Het resultaat is dat het aantal bepalingen 
in 2015 met 378.058 lager uitvalt dan het 
aantal bepalingen in 1996.

Nieuwe nomenclatuur, 
mannen met verhoogd 
risico
De PSA-bepaling voor mannen vanaf 
50 jaar oud (Tabel 1) en terugbetaal baar 
om de twee jaar werd gestopt vanaf 
augustus 2012, hetgeen uiteraard zijn 
uitwerking niet gemist heeft.
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Prostaatkanker: de cijfers
In ons Belgisch gezondheidssysteem zijn alle medische handelingen netjes aanwezig in 
de nomenclatuur. Voor elke toegestane handeling bestaat een code en een terugbetaling 
met daaraan gekoppelde toepassingsregels. Dit wil niet zeggen dat verrichtingen die niet 
zijn opgenomen in de nomenclatuur niet toegestaan zijn, deze handelingen zijn alleen niet 
terugbetaald en er zijn ook geen regels aan verbonden.

Tabel 1: Artikel [542850-542861]: PSA voor mannen met en [542835-542846] 
voor mannen zonder verhoogd risico.

Jaar [542850-542861] Evolutie J-1 = 100% [542835-542846]

2011 10.755 - 467.746

2012 22.531 +109,5% 279.159

2013 91.584 +306,5% 25.986

2014 122.718 +34,0% 535

2015 127.924 +0,8% 4

Tabel 2: Monitoring van mannen na diagnose [542010-542021].

Jaar Aantal bepalingen Evolutie J-1 = 100%

2011 551.352 -

2012 294.978 -

2013 273.478 -7,3%

2014 256.251 -6,3%

2015 239.662 -6,5%

Figuur 1: Aantal PSA-bepalingen ongeacht de techniek of de code sinds 
1996 voor ambulante en alle patiënten. Daarnaast de evolutie (rechteras) in 
procent in vergelijking met het voorgaande jaar.



I 17 

De Specialist 103 ❚ 20 april 2017www.despecialist.eu

 FOCUS DIAGNOSTICA

Op basis van tabel 1 kunnen we vast-
stellen dat 127.924 bepalingen werden 
uitgevoerd voor mannen die een ver-
hoogd risico lopen op prostaatkanker. 
Volgens het kankerregister zijn er in 
de periode van 2004 tot en met 2014 
97.356 diagnoses van prostaatkanker ge-
steld en daarvan waren er 29.978 voor 
mannen jonger dan 65 jaar. Het zijn de 
zonen en broers van deze mannen die 
tot de risicogroep behoren, samen met 
de mannen van Europees-Afrikaanse 
origine. Ook mag men niet vergeten dat 
er nergens vastgelegd is dat de gediag-
nostiseerde kanker van een gemiddeld 
of hoog risico moet zijn, ook laag risico 
is een kankerdiagnose.

Nieuwe nomenclatuur, 
opvolgen van patiënten 
met prostaatkanker
To de tweede belangrijke groep beho-
ren uiteraard de PSA-bepalingen voor 
mannen met een diagnose die daarna 
opgevolgd worden. Ook in dit geval zijn 
alle graden goed, van laag tot hoog ri-
sico, volgens D’Amico. Tabel 2 geeft een 
overzicht waarbij het jaar 2011 geconta-
mineerd is, doordat er nog een aantal 
bepalingen voor andere groepen inzaten 
(Tabel 2). Voor patiënten in monitoring 
zijn er volgens de nomenclatuur tot twee 
terugbetalingen per jaar, wat absurd is in 
sommige gevallen. Zo vereist het Riziv 
om de drie maanden een PSA-bepaling 
bij de behandeling met de nieuwe mo-
leculen. Hiervan zijn er dus maar twee 
terugbetaald, wat men een aberratie 
mag noemen.
Maar het aangegeven cijfer leert ons 
dat er minstens 120.000 mannen met 
behulp van PSA opgevolgd worden. Het 
zijn er eigenlijk meer, omdat het ritme 
na enkele jaren kan verlagen tot één test 
per jaar.

Prostaatbiopsieën
Een essentiële stap bij de diagnose van 
kanker is het nemen van een biopsie 
van het verdachte weefsel waarna de 
pathologisch anatoom het materiaal in 
het laboratorium zal onderzoeken. Het 
is steeds zij of hij die de finale diagno-
se zal stellen, uitzonderingen niet te na 
gesproken.
Voor prostaatkanker kennen we het aan-
tal biopsieën, aangezien deze onder code 
[355832-355843] in de nomenclatuur zijn 
opgenomen. Ook de biopsieën genomen 
in het kader van ‘active surveillance’ wor-
den gewoon meegeteld, deze biopsieën 
zijn positief en geven dus geen aanlei-
ding tot een nieuwe diagnose.

Figuur 2 geeft de evolutie van het aantal 
biopsieën sinds 2006. De dalende trend 
is duidelijk af te lezen. In 2011, het jaar 
waarin de PSA-terugbetaling verander-
de, was er nog een kleine stijging met 
4,86%, waarna het aantal biopsieën elk 
jaar daalde tot het jaar 2015, waar er een 
kleine stijging was.

In dezelfde figuur worden ook het aantal 
positieve biopsieën getoond, deze komen 
van het kankerregister. Van deze registra-
ties weten we niet hoeveel ervan Glaeson 
6-kankers zijn, verderop spreken we over 
het TNM-stadium. Wat wel duidelijk is, is 
dat er zeer conservatief wordt omgegaan 
met biopsieën. Het percentage positieve 
biopsieën stijgt elk jaar om in 2014 68% te 
bereiken (Figuur 2).

Deze evolutie en ook het hoge per-
centage van de positieve biopsieën 
verklaren is niet eenvoudig. Er is ener-
zijds de conservatieve houding van de 
Belgische artsen en urologen, die niet 
voor om het even welke PSA-waarde 
het biopsiewapen bovenhalen. Ander-
zijds is er de recente gewoonte van 
veel artsen om vóór de eerste biopsie 
wat beeldvorming te doen met behulp 

van mpMRI (multi-parametrische MRI). 
Deze techniek toont grote leasies met 
een hoge kwaadaardigheid, zodat de 
biopsieën trefzekerder kunnen worden 
uitgevoerd, met bijvoorbeeld een fusie 
van het MRI-beeld met het ultrasoon 
beeld. Vandaag is deze techniek nog ex-
perimenteel, maar de bewijslast stijgt 
met elke publicatie en weldra zal mpM-
RI deel kunnen uitmaken van het diag-
nostisch pad van prostaatkanker.

Indien we dezelfde oefening maken voor 
borstcarcinoom (Figuur 3), dan werden er 
in 2014 31.319 biopsieën verricht [355670-
355681, 355213-355224, 355235-355246, 
355250-355261], waarvan er 10.557 po-
sitief waren (vrouwen en mannen) of 
33,71%. Dit is eveneens een aanzienlij-
ke verbetering in vergelijking met 2008, 
toen het percentage 21,01 bedroeg.
De nomenclatuur voor de borstbiopsieën 
veranderde in 2011 met toevoeging van 
enkele nieuwe codes die een nauwkeu-
rigere biopsie en positionering moesten 
toelaten. De code [355670-355681] wordt 
niet alleen gebruikt voor borstbiopsieën 
maar ook voor puncties met inspuiting, 
zodat dit niet geheel zuiver is. In 2011 is 
er een aanzienlijke daling van het aantal 
prestaties genoteerd, waardoor het per-
centage positieve biopsieën toenam.

Indien we het aantal positieve biopsieën 
voor prostaatkanker en borstkanker met 
elkaar vergelijken (Figuur 4) dan is er 
een significant verschil tussen beide. De 
risico’s verbonden aan een prostaatbio-
psie via het rectum zijn bekend en een 
van de redenen om er niet lichtzinnig 
mee om te springen. De risico’s, zeker 
die op infectie, zijn bij het puncteren van 
een borst heel wat kleiner, hetgeen op 
zich natuurlijk geen reden mag zijn om 
erop los te prikken.
Doordat het aantal positieve biopsieën 
zo hoog is, worden er allicht ook pros-
taatkankers gemist, of deze van de laag-
ste risicoklasse zijn weten we natuurlijk 
niet. Feit is dat er in België ruim minder 
dan twee mannen een biopsie onder-
gaan om één man met prostaatkanker 
te vinden. Verderop zal blijken dat van 
de gediagnostiseerde gevallen we kun-
nen schatten dat de helft tot een derde 
behandeld wordt als gemiddeld of hoog 
risico. In België worden 3 tot 4 mannen 
gebiopseerd om één casus van gemid-
delde of hoogrisicoprostaatkanker te 
vinden. Hetgeen volgens mij wereldklas-
se is, het mag gezegd worden.

Doel van het onderzoek van de biopsieën 
is uiteraard om na te gaan hoe kwaadaar-
dig de gevonden prostaatkanker is. Het is 
het werk van de patholoog die dit stukje 
van de puzzel zal leggen. Het kankerregis-
ter analyseert de data en klasseert indien 
mogelijk elke diagnose in een TNM-stadi-
um volgens de versie 2009. Van de 7.935 
diagnoses in 2014 waren er 1.418 (17,83%) 
waarvoor data ontbraken om ze een stadi-
um toe te kennen. 33,13% (2.635) werden 
in stadium I geklasseerd, 22,44% (1.785) 
in stadium II, 14,93% (1.187) in stadium III 
en 11,59% (922) in stadium IV.

Figuur 2: Aantal biopsieën in het kader van prostaatkankerdiagnose en het 
aantal aan het kankerregister gerapporteerde gevallen van prostaatkanker. 
In blauw de evolutie van het aantal biopsieën.

Figuur 3: Aantal biopsieën in het kader van borstkankerdiagnose en het 
aantal aan het kankerregister gerapporteerde gevallen van borstkanker. In 
blauw de evolutie van het aantal biopsieën.

Figuur 4: Percentage positieve biopsieën voor respectievelijk 
prostaatkanker en borstkanker. In blauw de evolutie van het aantal 
positieve prostaatkankerbiopsieën.
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Figuur 5 toont de verdeling volgens sta-
dium eveneens volgens de leeftijd van 
de man bij diagnose (Figuur 5). Daar-
uit kan men aflezen (met het nodige 
voorbehoud) dat bij diagnose voor de 
mannen in de leeftijdsgroep 50-54 jaar, 
stadium II het meest frequent is. Uit 
vroegere informatie blijkt deze groep 
zich minder frequent te laten testen met 
een PSA-test, is er een link? Hetzelfde 
geldt voor de mannen in de leeftijds-
groep 60-64 jaar. Daarna wordt stadium 
I het meest frequent. Indien we stadi-
um I een beetje gelijkschakelen met het  
laagste risicoprofiel (D’Amico low risk), 
dan komt mogelijk één derde van de 
mannen in aanmerking voor ‘active  
surveillance’.

De behandelingen van 
prostaatkanker

Active surveillance en 
watchfull waiting
De behandeling van kankers met een 
laag risico volgens D’Amico komt bij uit-
stek in aanmerking voor ‘active surveil-
lance’, wat betekent dat deze mannen 
opgevolgd worden binnen een strikt pro-
gramma waarbij periodiek een PSA be-
paald wordt en met een voorgeschreven 
regelmaat biopsieën genomen worden. 
In sommige schema’s kan ook aan beeld-
vorming worden gedaan. Het doel is om 
de meeste van deze mannen nooit actief 
te behandelen, maar rustig met deze on-
gevaarlijke kankers oud te laten worden 
en ze aan iets anders te laten sterven. 
Maar, indien er een evolutie is, stijgende 
PSA, verhoging van de gevonden Glea-
son-score enzoverder, dan wordt er actief 
ingegrepen en de bedoeling is om dat op 
een genezende wijze te kunnen doen.
Het spreekt vanzelf dat het voor man-
nen ook wel eens psychologisch niet 
langer haalbaar kan zijn om zelfs met 
een ‘ongevaarlijke’ kanker rond te lo-
pen, waardoor zij zelf voor een actieve 
behandeling zoals chirurgie kiezen.

Helaas bestaat er voor deze behandelings-
modaliteit geen Riziv-code, waardoor we 
niet weten hoe vaak deze gebruikt wordt. 
Van verklaringen van urologen kunnen 
we afleiden dat het aantal stijgt.
Bovendien bestaat er over de juiste defini-
tie van deze modaliteit onenigheid, waar-
door er veel varianten bestaan die het ver-
gelijken van resultaten erg bemoeilijken.

‘Watchfull waiting’ is een compleet 
andere modaliteit, die wordt normaal 
slechts aangeboden aan mannen met 
nog slechts een kort leven in het voor-
uitzicht. Dat kan aan hun gevorderde 
leeftijd liggen, of doordat ze belang-
rijke comorbiditeiten hebben. Deze 
patiënten worden met rust gelaten, 
er wordt in principe zelfs geen PSA 
bepaald. Indien er progressie van de 
kanker is, wordt deze symptomatisch 

en palliatief behandeld, hetgeen neer-
komt op effectieve symptoombestrij-
ding en vooral pijnbestrijding. Ook 
voor deze modaliteit bestaat er geen 
Riziv-code, waardoor we niet weten 
hoeveel patiënten onder deze modali-
teit vallen.

Chirurgie
Hiervan bestaan vandaag meerdere 
varianten. Er is de open radicale pros-
tatectomie, de laparoscopische en de 
robotgeassisteerde. Daarnaast wordt 
voor bijvoorbeeld de experimentele HIFU 
(High Intensity Ultrasound)-behandeling, 
waarbij een tumor in de prostaat als het 

ware wordt weggebrand, dezelfde code 
gebruikt.
De cijfers zijn er, maar niet voor de 
volle honderd procent scherp interpre-
teerbaar. Voor zowel laparoscopische 
als robotgeassisteerde radicale prosta-
tectomie is er hulpmateriaal nodig dat 
slechts eenmaal kan gebruikt worden. 
Dit materiaal wordt door het Riziv te-
rugbetaald, met voor robotgeassisteer-
de prostatectomie de voorwaarde van 
registratie. Dankzij deze omwegen kun-
nen we de chirurgische technieken een 
beetje uit elkaar trekken. Daarbij moeten 
we opmerken dat indien de ingreep niet 
geregistreerd wordt, hij wel als chirurgie 
wordt geteld maar niet als robotgeassis-
teerd. In deze gevallen betaalt de patiënt 
het supplement uit eigen zak en dat kan 
rond de duizend euro bedragen.

Figuur 6 geeft de evolutie van de drie va-
rianten maar de cijfers zijn niet volledig: 
de laparoscopische variant werd ook al 
voor 2005 toegepast, maar daar hebben 
wij geen cijfers voor (Figuur 6).
De figuur toont zeer duidelijk de opkomst 
van de laparoscopische variant die in 2009 
gevolgd wordt door de robotgeassisteer-
de variant (vanaf dat jaar wordt het spe-
ciale materiaal terugbetaald op voorwaar-
de van registratie, waardoor het aantal 
RARP’s geteld kan worden), die vandaag 
de laparoscopische sterk heeft doen da-
len. In 2015 zouden er dan 25,7% van de 
radicale prostatectomieën open gebeurd 
zijn. Een kleine kanttekening: technieken 
zoals HIFU worden hierin meegeteld, 
evenals LAP’s en RARP’s waarvoor geen 
registratie of terugbetaling van het specia-
le materiaal werd gevraagd.
Het totale aantal radicale prostatectomie-
en is al jaren redelijk stabiel en situeert 
zich rond de 3.000-3.500 uitvoeringen. 
Toch is er een tendens waar te nemen, het 
aantal is gedaald sinds 2006, in 2011 is er 
terug een stijging en in dat jaar werden de 
regels in verband met de PSA-bepalingen 
gewijzigd. Daarna is er terug een verdere 
daling die in 2013 en 2014 met 2.676 uit-
voeringen het laagste peil bereikte, om in 
2015 opnieuw tot 3.038 te stijgen. 
Het is moeilijk te verklaren waarom dat 
aantal gedaald is, er zou een verklaring 
kunnen worden gezocht in het verschui-
ven naar radiotherapeutische behande-
ling, maar ook naar ‘active surveillance’, 
maar voor geen van beide zijn er volle-
dige cijfers.

We hebben al vastgesteld dat het aantal 
diagnoses daalt met uitzondering van 
het jaar 2011. Ook het aantal operaties 
daalt, zodat het percentage van 38,2% 
(2006) nu op 33,4% staat (2014). We mo-
gen stellen dat in België ongeveer een 
derde van de prostaatkankerpatiënten 
ongeacht het risico operatief behandeld 
wordt (Figuur 7).

Radiotherapeutische 
behandelingen

Figuur 5: TNM-stadium bij diagnose volgens leeftijdscategorieën, 
leeftijdscategorie links van de groep.

Figuur 6: Evolutie van chirurgie voor prostaatkanker. Total RP: totaal 
aantal radicale prostatectomieën, LRP: laparoscopische RP’s, RARP: 
robotgeassisteerde RP’s, Open RP: open radicale prostatectomieën.

Figuur 7: Evolutie van het aantal diagnoses en het aantal radicale 
prostatectomieën sinds 2004.
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Er zijn ook hier meerdere modaliteiten, 
maar deze zijn helaas niet op zich in de 
nomenclatuur opgenomen. Er zijn twee 
minibronnen: namelijk voor brachythera-
pie zijn er cijfers maar daar worden blaas-
tumoren en prostaatkanker samengeteld, 
en er is een artikel dat de implanteerbare 
goudmerkers terugbetaalt waardoor ook 
deze geteld kunnen worden.

Brachytherapie is vanaf 2000 gegroeid 
in het aantal uitvoeringen tot een maxi-
mum van 1.046 in 2007. Daarna daalde 
het aantal om in 2015 500 te bereiken. 
Het overgrote deel van deze toepassin-
gen gelden voor prostaatkanker en niet 
voor blaaskanker. De juiste verdeling is 
echter niet bekend (Figuur 8).

In 2014 werden voor 191 patiënten 
IGRT-goudmerkers terugbetaald, in 2015 
was dat aantal gestegen tot 522. IGRT 
staat voor ‘Image-Guided RadioTherapy’ 
waarbij in dit geval kleine goudmerkers 
de locatie van de prostaat(tumor) nauw-
keurig markeren. Er zijn uiteraard naast 
IGRT nog andere bestralingstechnieken 
beschikbaar, zodat het juiste aantal niet 
bekend is.

Andere behandelingen

Er zijn heel wat andere mogelijke behan-
delingen voor prostaatkanker in diverse 
stadia, die de evolutie van de kanker 
vertragen en die sequentieel kunnen 
worden toegepast. De laatste jaren is het 
arsenaal aan geneesmiddelen aanzien-
lijk vergroot zodat zelfs voor chemothe-
rapie, waar jaren lang slechts één mole-
cule beschikbaar was, er nu een tweede 
gebruikt kan worden.
Alleen is het verzamelen van cijferge-
gevens over deze behandelingen en het 
aantal patiënten voor wie ze voorgeschre-
ven worden moeilijk, zelfs niet mogelijk. ❚

Erik Briers, PhD.

Figuur 8: Brachytherapie vergeleken met radicale prostatectomie, 
brachytherapie omvat zowel de toepassingen voor blaas- als voor 
prostaatkanker.
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Referenties, de gegevens zijn afkomstig van het Riziv, 
het Kankerregister en het ministerie van economische 
zaken.

Note:
Lees het vervolg van dit artikel in de volgende  
Focus Diagnostica.
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Cross-over voor in de stad

S uzuki houdt er wel van om modellen die uit het 
zicht waren verdwenen, opnieuw in de spot-
lights te plaatsen. Een mooi voorbeeld daarvan 

is de Baleno, die een tijdje geleden werd opgefrist na-
dat hij in 2002 uit de catalogi was geschrapt. De Ignis 
voor zijn part verdween in 2006 wegens gebrek aan 
succes uit het Europese aanbod. Er waren toen amper 
4.000 stuks van verkocht. Maar intussen is de smaak 
van het publiek geëvolueerd en zijn de SUV’s al enke-
le jaren ‘hot’. Het straatbeeld wordt tegenwoordig wel 
gedomineerd door de grote en de compacte modellen, 
maar er is nu ook plaats voor de kleine cross-overs, de 
SUV’s voor gebruik in de stad.

Geen echte concurrenten
Tegen wie zal de nieuwe Ignis het moeten opnemen? 
Op het eerste gezicht zijn er niet zoveel concurrenten. 
In het segment van de vierwielaangedreven modellen 
is er slechts de Fiat Panda 4x4 en in het aanbod van 
de kleine stadsautootjes zijn er de VW Up! en de To yota 
Aygo en hun respectievelijke neefjes (de Mii en de Ci-
tigo voor de ene en de C1 en de 208 voor de andere). 
Toch onderscheidt de Ignis zich duidelijk van zijn riva-
len. In vergelijking met de kleine stadsauto’s ziet de 
nieuwkomer er veel stoerder uit, onder meer dankzij de 
grondspeling van 18cm, de halfhoge daklijn (1,60m) en 
de bredere spatborden. In vergelijking met de andere 
cross-overs is de Ignis dan weer (veruit) de kortste, met 
zijn lengte van 3,70m – terwijl de tegenstrevers veeleer 
in de buurt van 4 meter komen (en zelfs langer zijn). 

Met de introductie van de Ignis heeft Suzuki voortaan 
een cross-over aan beide uiteinden van het segment: 
de Ignis en de Vitara.

De Ignis wil zich op drie manieren van de concurrentie 
onderscheiden. In de eerste plaats door zijn praktische 
troeven, met zijn vrij ruime interieur rekening houdend 
met de buitenafmetingen (praktisch in de stad). Ten 
tweede, door een originele look, zowel binnen als bui-
ten. En ten slotte, door een lichte ‘hybridisering’. Helaas 
is deze laatste uitvoering (voorlopig?) nog niet verkrijg-
baar op de Belgische markt. De importeur laat die uit-
voering links liggen wegens gebrek aan een voldoende 
aantrekkelijke fiscale stimulans.
Voor het overige mag de Ignis best worden gezien. De 
nieuwkomer is gebaseerd op een origineel platform, zij 
het afgeleid van dat van de Baleno. De Ignis neemt ove-
rigens ook veel mechanische elementen van de laatst-
genoemde over. Maar de Ignis is in de eerste plaats een 
stadsauto, die evenwel ook buiten de stadsmuren zijn 
mannetje staat. Voor de aandrijving wordt slechts één 
motor aangeboden: de nagelnieuwe 1.2l dualjet (90pk), 
die onder de motorkap van de Baleno al van heel wat 
souplesse en gewilligheid blijk gaf. Door het lage ge-
wicht van de basisversie (900kg) is deze krachtbron 
ruim voldoende om behoorlijke prestaties mee te ha-
len. Alleen aan de demping had nog wat meer mogen 
worden gesleuteld. Maar het belangrijkste kenmerk in 
deze omstandigheden is wel de uitstekende draaicirkel 
van 9,40m van de Ignis.

Behoorlijk modulair
De veertien beschikbare kleuren en het erg ‘fun’ dash-
board zouden vooral een jong doelpubliek moeten aan-
spreken, dat ongetwijfeld ook de connectiviteit op prijs 
zal stellen. Met één eigenschap die velen als een gebrek 
zullen beschouwen, maar die wij veeleer in de kolom 
van de kwaliteiten onderbrengen: het is niet mogelijk 
om het gps-systeem tijdens het rijden te bedienen…

De koffer van de Ignis is met een volume van 267 liter 
(227 liter in de 4x4-versie) de ruimste in dit segment. 
Bovendien kunt u de laadruimte dankzij de modulaire 
inrichting nog wat uitbreiden: in de basisversie is de 
achterbank en in de andere versies zijn alle andere zit-
plaatsen op rails bevestigd. Als klant hebt u niet alleen 
de keuze uit twee- of vierwielaandrijving, maar ook 
uit een klassieke handgeschakelde vijfbak of een CVT- 
automaat.

De originele en leuke Ignis heeft geen echte tekortkomin-
gen… behalve dan misschien het prijskaartje. Met een 
prijskaartje van 14.199€ voor de basisversie komen we 
toch boven de prijzen van de concurrentie uit. De impor-
teur wijst er in dit verband terecht op dat de lijst van de 
betalende opties toch wel erg kort is. Bovendien zullen 
de dealers misschien wel extra hun best doen wanneer u 
overweegt om zo’n Japannertje in huis te halen… ❚

Christian Hubert

IGNIS

De Ignis is in de 
eerste plaats een 

stadsauto, maar dan 
wel een die ook buiten 

de stadsmuren zijn 
mannetje staat.

Suzuki zit intussen ongeveer 
halverwege de vernieuwing van zijn 

aanbod. Onlangs werd de Ignis onder 
handen genomen. Het resultaat?  

De kleinste cross-over voor in de stad 
die momenteel op de markt is.
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B ariatrische heelkunde leidt snel 
tot een groot gewichtsverlies, 
dat bij de meeste patiënten met 

type 2-diabetes niet kan worden bereikt 
en al helemaal niet behouden met een 
eenvoudige aanpassing van de levens-
stijl. Het verbetert tevens significant de 
glykemische en de metabole parame-
ters. Die benadering maakt dan ook deel 
uit van de internationale aanbevelingen 
voor de aanpak van patiënten met type 
2-diabetes en morbide obesitas, maar 
niet meer alleen voor hen. Bij bariatri-
sche chirurgie kunnen twee technieken 
worden gebruikt: de bypass en de 
sleeve, of longitudinale gastrectomie. 
Een keuze roept zich dus op.

Sleeve: diabetespatiënt 
versus niet-
diabetespatiënt
Net zoals in de Verenigde Staten is de 
sleeve ook in Europa de vaakst gebruik-
te techniek in de bariatrische heelkunde. 
Maar is die techniek ook het meest ge-
schikt voor patiënten met type 2-diabe-
tes? Er is een groot gebrek aan klinische 
gegevens daaromtrent, vooral wat de 
impact op lange termijn betreft. Daarom 
heeft een groep onderzoekers van het 
Pitié-Salpétrièreziekenhuis (Parijs) een 
retrospectieve studie uitgevoerd waarin 
alle patiënten, zowel met als zonder di-
abetes, werden opgenomen bij wie een 
sleeve-ingreep was uitgevoerd, en voor 
wie tot 1 à 5 jaar na de ingreep volledige 
gegevens beschikbaar waren (1). 
De diabetespatiënten vertoonden na een 
sleeve-ingreep niet alleen een minder 
uitgesproken gewichtsverlies dan de pa-
tiënten zonder diabetes (-21% vs. -27% 
na 1 jaar), maar ook een minder gunsti-
ge evolutie van de lichaamssamenstel-
ling. Zo nam het percentage vetmassa 

minder af (-10% vs. -17%) en nam het 
percentage vetvrije massa minder toe 
(+8% vs. +15%). Bovendien verliezen 
patiënten met type 2-diabetes proporti-
oneel minder androïde vetmassa (voor-
al visceraal vet dat verantwoordelijk is 
voor de metabole en cardiovasculaire 
complicaties) en meer gynoïde vetmas-
sa dan mensen zonder diabetes. Bij 50% 
van de patiënten blijft de diabetes be-
staan, maar die is wel stabiel in de 5 jaar 
follow-up van de studie. De belangrijkste 
predictieve factoren voor die persisten-
tie van de diabetes ondanks de interven-
tie zijn criteria die verband houden met 
de ernst van de diabetes, zoals de leeftijd 
van de patiënt, de duur van de diabetes, 
het aantal antidiabetische behandelin-
gen voor de interventie en het gebruik 
van insuline voor de sleeve-ingreep. 
Tot slot heeft een lagere vetvrije massa 
voor de ingreep een negatieve invloed 
op het verdwijnen van de diabetes. Op 
basis van deze studie lijkt een sleeve-in-
greep op het eerste gezicht geen ideale 
oplossing voor de behandeling van type 
2-diabetes. Sommige patiënten kunnen 
er duidelijk baat bij hebben, maar voor 
andere wegen de voordelen mogelijk 
niet op tegen de nadelen, aangezien die 
ingreep ook risico’s met zich meebrengt.

Sleeve vs. bypass:  
de voor- en nadelen goed 
afwegen
Moeten we, aangezien uit de vorige 
studie gebleken is dat de longitudinale 
gastrectomie niet ideaal is bij patiën-
ten met type 2-diabetes, de bypass dan 
maar als referentie-ingreep beschouwen 
in geval van morbide obesitas bij derge-
lijke patiënten? Niet echt, zo blijkt uit de 
resultaten van de uitstekende prospec-
tieve studie met een observatieduur van 

3 jaar waarin de sleeve-ingreep werd 
vergeleken met een bypass bij 277 pa-
tiënten met type 2-diabetes, onder wie 
vooral vrouwen (86%). De patiënten wa-
ren gemiddeld 41 jaar oud en vertoon-
den een morbide obesitas (gemiddelde 
BMI voor de ingreep van 45,3) (2). Een 
eerste interessante en belangrijke vast-
stelling is dat de sleeve-ingreep niet 
minder gewichtsverlies veroorzaakt dan 
de bypass. Na 18 maanden was 84,5% 
van de patiënten die de sleeve-ingreep 
hadden ondergaan > 50% van hun over-
gewicht verloren, vs. 82,1% in de groep 
met de bypass. Op het einde van de 
studie van 3 jaar was het resultaat ver-
gelijkbaar, met 79,5% van de patiënten 
in de sleevegroep die > 50% van hun 
overgewicht kwijt waren, vs. 79,1% in de 
bypassgroep. Bovendien was het totale 
gewichtsverlies vergelijkbaar in de twee 
groepen: 33% met de sleeve en 32% met 
de bypass. Ook de verbetering van de 
comorbiditeiten was vergelijkbaar met 
de twee technieken. Het samengestelde 
eindpunt van onmiddellijke en late chi-
rurgische complicaties was echter signi-
ficant in het voordeel van de sleeve, wat 
een duidelijk minder risicovolle ingreep 
blijkt met vergelijkbare voordelen voor 
het gewicht en de metabole parameters. 
Volgens de onderzoekers onderschrijven 
deze resultaten de keuze van de pati-
enten, chirurgen en overheden voor de 
sleeve-ingreep als bariatrische ingreep 
bij patiënten met type 2-diabetes.

‘Advanced Diarem’-
score: remissie van 
type 2-diabetes beter 
voorspellen
Bariatrische heelkunde induceert een re-
missie van type 2-diabetes, gedefinieerd 

als een HbA1c-waarde < 5,7% geduren-
de 5 jaar, maar met een grote interin-
dividuele variabiliteit. We hebben dus 
voorspellende hulpmiddelen nodig, en 
de Diarem is momenteel de beste voor-
spellende score voor remissie van type 
2-diabetes na een gastric-bypassopera-
tie. De score varieert tussen 0 en 22 en 
wordt berekend aan de hand van varia-
belen zoals de leeftijd, de HbA1c-waar-
de, het gebruik van insuline en de anti-
diabetische behandelingen die gegeven 
worden buiten metformine, vooral SU’s 
en/of glitazonen. Hoewel de predictieve 
waarde van die score uitstekend is in 
geval van lage scores (goede prognose) 
en hoge scores (lage tot nulprognose), 
is die echter vrij slecht als de waarden 
intermediair zijn, terwijl we net voor die 
grensgevallen bevestiging willen krij-
gen. Op het congres van de SFD werd 
een verbeterde en betrouwbaardere ver-
sie van de Diarem-score gepresenteerd, 
die ‘Advanced Diarem’ genoemd werd 
(3). Die bevat nu nieuwe belangrijke 
prognostische variabelen zoals de duur 
van de diabetes en het aantal diabetes-
behandelingen voor de ingreep. Boven-
dien werden de nieuwe therapeutische 
klassen zoals de DPP-4-remmers en de 
GLP1-analogen toegevoegd. Met de 
nieuwe score kan de remissie van dia-
betes na bariatrische heelkunde beter 
worden voorspeld, ook bij intermediaire 
waarden. Tot slot voorspelt de nieuwe 
score ook goed de remissie van diabetes 
na een sleeve-ingreep, wat voordien niet 
het geval was.

Dr. Jean-Luc Schouveller
-
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Op het congres in 
Lille waren heel wat 
voordrachten gewijd aan de 
respectieve voordelen van twee 
belangrijke technieken – bypass of 
sleeve – met als doel om uit te maken 
voor welk type patiënten welke techniek 
het meest geschikt is. Tot slot werden een 
aantal evaluatiescores besproken die de keuze van 
de techniek kunnen vergemakkelijken op basis van de 
voorgeschiedenis van de diabetes en het morfotype 
van de patiënt.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Type 2-diabetes en bariatrische heelkunde:

sleeve of bypass?
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Het echte leven  
van diabetespatiënten

Seksuele gezondheid bij 
vrouwen met diabetes
Met een prevalentie van ongeveer 70% 
komen seksuele problemen erg vaak voor 
bij mannen met diabetes. Bij hen is het 
sterke verband tussen diabetes en sek-
suele problemen duidelijk aangetoond, 
maar over de invloed van diabetes op 
de emotionele en seksuele gezondheid 
van vrouwen is veel minder bekend. De 
onderzoekers baseerden zich op de gro-
te prospectieve cohort CONSTANCE, die 
meer dan 200.000 Fransen tussen 18 en 

75 jaar oud omvat, en legden de 34.000 
vrouwen uit de cohort een vragenlijst 
voor over hun seksleven. Bij vergelijking 
van de antwoorden van de vrouwen met 
en zonder diabetes, bleek dat diabetes 
geen significante invloed had op het 
seksleven van vrouwen. De afname van 
de frequentie van seksuele contacten en/
of van de zin in seks bij vrouwen met di-
abetes was niet het gevolg van de aan-
doening, maar hield rechtstreeks verband 
met de leeftijd en vooral met de aanwe-
zigheid van een ernstig overgewicht of 
duidelijke obesitas. 

Toename van de  
jaarlijkse kosten
Hoeveel kost de behandeling van type 
2-diabetes per jaar en belangrijker, hoe 
evolueren die kosten in de loop van de 
tijd? Om dat te achterhalen bekeken de on-
derzoekers de boekhouding van de ziekte-
verzekering in Frankrijk, en wel die van 
het jaar 2008. Ze ontdekten dat 170.000 
Fransen (53% mannen, gemiddelde leef-
tijd 62 jaar voor mannen en 65 jaar voor 
vrouwen) dat jaar met een behandeling 
voor type 2-diabetes zijn begonnen. Van 
hen kreeg 73% een monotherapie, 17% 
een bitherapie, 3% een tritherapie en 7% 
een behandeling met insuline. Het eerste 
jaar kostte de diabetes 1.500 euro/patiënt/

jaar, en dat was vooral toe te schrijven 
aan de kosten voor ziekenhuisopname. In 
de loop van de 7 jaar daarna stijgen die 
kosten eerst traag en vervolgens snel en 
bedragen uiteindelijk 1.900 euro/patiënt/
jaar, met een duidelijke afname van de 
ziekenhuiskosten en een toename van de 
ambulante kosten (apotheek, diëtist, huis-
arts, specialist, verpleegkundige, enz.). 
De studie wordt voortgezet om beter na 
te gaan welke factoren verantwoordelijk 
zijn voor die continue toename van de 
behandelingskosten van type 2-diabetes. 
De onderzoekers willen nagaan of die te 

wijten is aan het opvoeren van de behan-
deling, aan het verschijnen of verergeren 
van complicaties als gevolg van diabetes 
of aan andere factoren. 

Type 2-diabetes in België
Tussen maart 2016 en september 2016 
hebben 15.320 Belgen (48% mannen en 
52% vrouwen), van wie 27% jonger was 
dan 45 jaar en 48% ouder dan 55 jaar, 
deelgenomen aan een grote online-en-
quête (www.voorkomdiabetes.be, www.
prevenezlediabete.be,) over diabetes. 
Aan de hand van de uit 8 vragen be-
staande FINDRISC-vragenlijst (Finnish 
Diabetes Risk Score) werden de mensen 
in de algemene bevolking opgespoord 
die het risico lopen om binnen 10 jaar 
type 2-diabetes te ontwikkelen. We ver-
melden nog even dat de FINDRISC-score 
gaat van 0 (geen risico) tot 30 (maximaal 
risico). Uit de resultaten blijkt dat 35% 
van onze landgenoten een klein risico 
loopt op type 2-diabetes (4% kans om 
de ziekte te ontwikkelen), 17% een matig 
risico (20% kans) en 23% een hoog tot 
erg hoog risico (33 tot 50% kans), zonder 
onderscheid tussen de geslachten. Als 
we alleen de groep mensen ouder dan 
45 jaar bekijken, vertoont al 20% een ma-
tig risico en 30% een hoog tot erg hoog 
risico. Deze erg interessante momentop-
name van onze bevolking toont dat Bel-
gische mannen en vrouwen een groot 
risico lopen om binnen de 10 jaar type 
2-diabetes te krijgen, vooral als ze 45 jaar 
of ouder zijn, want in die groep ligt het ri-
sico rond 50%. Die vaststelling wijst erop 
dat we zowel de proactieve preventieve 
maatregelen als de opsporing van type 
2-diabetes moeten opvoeren door infor-
matie te verspreiden, educatie te geven, 
obesitas te bestrijden en campagnes op 
te zetten waarbij kosteloos de glykemie 
wordt getest.

Diabetes bij kinderen:  
niet langer alleen type 1
Als de diagnose van diabetes wordt ge-
steld bij een kind, gaat dat klassiek over 
type 1-diabetes, waarvoor levenslang 
insuline moet worden toegediend. De 
laatste decennia zien we echter ook an-
dere vormen van diabetes optreden bij 
kinderen en adolescenten. De toename 
van obesitas bij kinderen en van de fre-
quentie van familiale antecedenten lig-
gen aan de basis van het feit dat nu ook 
andere vormen van diabetes gediagnos-
ticeerd worden bij kinderen. Volgens de 
recentste epidemiologische gegevens 
die op het congres in Lille gepresenteerd 
werden, is type 1-diabetes nog slechts 
goed voor 70% van de gevallen van di-
abetes die behandeld worden in gespe-
cialiseerde universitaire centra. We zien 
daarentegen almaar vaker gevallen van 
type 2-diabetes bij jonge mensen en 
monogene diabetes (MODY-diabetes, 
mitochondriale diabetes, enz.). Die vast-
stelling toont aan dat niet alleen de aan-
pak en de behandeling moeten worden 
aangepast aan die verschillende vormen 
van diabetes bij kinderen, maar ook dat 
er systematisch familiale genetische stu-
dies moeten worden uitgevoerd om die 
zeldzamere gevallen van diabetes op te 
sporen en de toekomst van die kinderen 
veilig te stellen.

Dr. J-L S.

Op de meeste congressen 
worden sessies en posters 
over de epidemiologie van 
een aandoening diagonaal 
gelezen, of zelfs helemaal 

genegeerd, en gaat alle 
aandacht naar de grote 

klinische studies, nieuwe 
fundamentele inzichten 

of de behandelingen 
van morgen. De 

epidemiologie biedt ons 
echter interessante 

momentopnamen 
uit het leven van 

diabetespatiënten, die 
ons kunnen helpen om 
hun echte problemen 
beter te begrijpen of 

kunnen wijzen op bepaalde 
tekortkomingen in hun 
dagelijkse omgang met 

die chronische ziekte. We 
geven hier nog enkele 

snapshots uit het leven 
weer die aan bod kwamen 

op het congres van de SFD.
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VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN : Gelieve de Samenvatting van de Productkenmerken te raadplegen voor de volledige informatie 
over het gebruik van dit geneesmiddel.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvul lende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe vei l igheidsinformatie worden vastgesteld. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek “Bijwerkingen” voor het rapporteren van 
bijwerkingen.

ontstekingsreactie op asymptomatische of nog 
a a nwez i g e o p p o r t u n i s t i s c h e p a t h o g e n e n 
voordoen die tot ernstige klinische aandoeningen 
of verergering van de symptomen kan leiden. 
Dergelijke reacties zijn vooral in de eerste weken of 
maanden na het starten van CART gezien. Relevante voorbeelden zi jn cytomegalovirusretinit is , 
gegeneraliseerde en/of focale mycobacteriële infecties en Pneumocystis carinii-pneumonie. Alle 
ontstekingssymptomen moeten worden beoordeeld en zo nodig worden behandeld. Van auto-
immuunziekten (zoals de z iek te van Graves) i s ook gerappor teerd dat ze in een set t ing van 
immuunreactivering kunnen optreden; de gerapporteerde tijd tot het begin van de ziekte is echter meer 
variabel en deze bijwerkingen kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden. 
Verhogingen in leverfunctiewaarden die consistent zijn met het immuunreconstitutiesyndroom zijn 
waargenomen bij een aantal patiënten die ook geïnfecteerd waren met hepatitis B en/of C bij het begin van 
de behandeling met dolutegravir. Controle van leverfunctiewaarden wordt aanbevolen bij patiënten die een 
gelijktijdige hepatitis B- en/of -C-infectie hebben (zie Patiënten met chronische hepatitis B of C eerder in deze 
rubriek en zie ook rubriek “Bijwerkingen”). Mitochondriale disfunctie na blootstelling in utero: Nucleos(t)ide 
analogen kunnen een effect hebben op de mitochondriale functie in variabele gradaties, hetgeen het 
meest uitgesproken is met stavudine, didanosine en zidovudine. Bij hiv negatieve zuigelingen die in utero en/
of postnataal werden blootgesteld aan nucleoside analogen, werd mitochondriale disfunctie 
gerapporteerd; deze betroffen voornamelijk behandeling met schema’s die zidovudine bevatten. De 
belangrijkste gerapporteerde bijwerkingen zijn hematologische aandoeningen (anemie, neutropenie) en 
metabole stoornissen (hyperlactatemie, hyperlipasemie). Deze bijwerkingen waren vaak van voorbijgaande 
aard. Laat intredende neurologische afwijkingen werden in zeldzame gevallen gerapporteerd (hypertonie, 
convulsie, abnormaal gedrag). Of dergelijke neurologische afwijkingen voorbijgaand of blijvend zijn, is 
momenteel niet bekend. Met deze bevindingen moet rekening worden gehouden bij kinderen die in utero 
werden blootgesteld aan nucleos(t)ide analogen en die ernstige klinische bevindingen van onbekende 
etiologie vertonen, met name neurologische bevindingen. Deze bevindingen hebben geen invloed op de 
huidige nationale aanbevelingen voor het gebruik van antiretrovirale therapie bij zwangere vrouwen ter 
voorkoming van verticale overdracht van hiv. Myocardinfarct: In observationele onderzoeken is een verband 
aangetoond tussen het optreden van een myocardinfarct en het gebruik van abacavir. De patiënten die zijn 
onderzocht waren voornamelijk patiënten eerder behandeld met antiretrovirale therapie. Gegevens uit 
klinische onderzoeken lieten een beperkt aantal myocardinfarcten zien; een kleine risicotoename kon 
daardoor niet worden uitgesloten. In totaliteit vertoonden de beschikbare gegevens uit de observationele 
onderzoeken en uit de gerandomiseerde onderzoeken enige inconsequenties, waardoor een causaal 
verband tussen de abacavirbehandeling en het risico op het optreden van een myocardinfarct noch kan 
worden bevestigd, noch kan worden weerlegd. Tot op heden is er geen algemeen aanvaard biologisch 
mechanisme dat een mogelijke risicotoename kan verklaren. Bij het voorschrijven van Triumeq dient actie te 
worden genomen om alle te beïnvloeden risicofactoren (zoals bijvoorbeeld roken, hypertensie en 
hyperlipidemie) zoveel mogelijk te minimaliseren. Osteonecrose: Hoewel men aanneemt dat bij de etiologie 
vele factoren een rol spelen (waaronder gebruik van corticosteroïden, bisfosfonaten, alcohol, ernstige 
immunosuppressie, hoge Body Mass Index), zijn gevallen van osteonecrose vooral gemeld bij patiënten met 
voortgeschreden hiv infectie en/of langdurige blootstelling aan CART. Patiënten moet worden aangeraden 
om een arts te raadplegen wanneer hun gewrichten pijnlijk zijn of stijf worden of wanneer zij moeilijk kunnen 
bewegen. Opportunistische infecties: Patiënten moeten erop worden gewezen dat Triumeq of enig ander 
antiretroviraal middel hiv-infectie niet geneest en dat ze nog steeds opportunistische infecties en andere 
complicaties van hiv-infectie kunnen ontwikkelen. Daarom moeten patiënten onder nauwkeurige klinische 
observatie blijven van artsen die ervaren zijn in de behandeling van deze met hiv geassocieerde ziekten. 
Geneesmiddelresistentie: Aangezien de aanbevolen dosering dolutegravir 50 mg tweemaal daags is voor 
patiënten met resistentie voor integraseremmers, wordt het gebruik van Triumeq niet aanbevolen voor 
patiënten met resistentie tegen integraseremmers. Geneesmiddelinteracties: Aangezien de aanbevolen 
dosering dolutegravir 50 mg tweemaal daags is wanneer het gelijktijdig wordt toegediend met etravirine 
(zonder gebooste proteaseremmers), efavirenz, nevirapine, rifampicine, tipranavir/ritonavir, carbamazepine, 
fenytoïne, fenobarbital en sint-janskruid, wordt het gebruik van Triumeq niet aanbevolen voor patiënten die 
deze geneesmiddelen gebruiken. Triumeq dient niet gelijktijdig te worden toegediend met antacida die 
polyvalente kationen bevatten. Het wordt aanbevolen dat Triumeq 2 uur voor of 6 uur na deze middelen 
wordt toegediend. Het wordt aanbevolen dat Triumeq 2 uur voor of 6 uur na het nemen van calcium- of 
ijzersupplementen wordt toegediend. Metformineconcentraties werden door dolutegravir verhoogd. Om de 
glycemische controle te behouden, moet een dosisaanpassing van metformine worden overwogen wanneer 
met gelijktijdige toediening van dolutegravir met metformine wordt gestart of gestopt. Metformine wordt 
renaal geëlimineerd; het is daarom belangrijk de nierfunctie te controleren wanneer er gelijktijdig met 
dolutegravir wordt behandeld. Deze combinatie kan het risico op lactaatacidose verhogen bij patiënten met 
een matig verminderde nierfunctie (stadium 3a creatinineklaring [CrCl] 45-59 ml/min); een voorzichtige 
benadering wordt aanbevolen. Verlaging van de metforminedosis moet serieus worden overwogen. De 
combinatie van lamivudine met cladribine wordt niet aanbevolen. Triumeq mag niet worden ingenomen met 
enig ander geneesmiddel dat dolutegravir, abacavir, lamivudine of emtricitabine bevat. BIJWERKINGEN: 
Samenvatting van het veiligheidsprofiel : Er zijn uit klinisch onderzoek beperkte veiligheidsgegevens over 
Triumeq. De meest gemelde bijwerkingen die mogelijk of waarschijnlijk verband hielden met dolutegravir en 
abacavir/lamivudine [gepoolde gegevens van 679 niet eerder met een antiretroviraal middel behandelde 
proefpersonen die deze combinatie kregen in de klinische fase IIb- tot fase IIIb-onderzoeken] waren nausea 
(12%), insomnia (7%), duizeligheid (6%) en hoofdpijn (6%). Veel van de in de onderstaande tabel genoemde 
bijwerkingen komen vaak voor (nausea, braken, diarree, koorts, lethargie, rash) bij patiënten die overgevoelig 
zijn voor abacavir. Daarom moeten patiënten met één van deze symptomen nauwgezet worden beoordeeld 
op de aanwezigheid van deze overgevoeligheid (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij 
gebruik”). Zeer zeldzame gevallen van erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom of toxische 
epidermale necrolyse zijn gemeld in gevallen waarin overgevoeligheid voor abacavir niet kon worden 
uitgesloten. In dergelijke gevallen moet het gebruik van geneesmiddelen die abacavir bevatten definitief 
worden gestaakt. De ernstigste bijwerking die mogelijk verband houdt met de behandeling met dolutegravir 
en abacavir/lamivudine, die bij individuele patiënten werd gezien, was een overgevoeligheidsreactie met 
rash en ernstige levereffecten (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik” en de 
Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen in deze rubriek). Samenvattende tabel van bijwerkingen: De 
bijwerkingen uit klinische onderzoeken en postmarketingervaring waarvan het ten minste mogelijk wordt 
geacht dat ze verband houden met behandeling met de bestanddelen van Triumeq, staan vermeld in tabel 
2, per lichaamssysteem, orgaanklasse en absolute frequentie. De frequenties zijn gedefinieerd als zeer vaak 
(≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000). 
De bijwerkingen die werden gezien voor de combinatie van dolutegravir + abacavir/lamivudine tijdens een 
analyse van gepoolde gegevens uit klinische fase IIb- tot fase IIIb-onderzoeken waren over het algemeen 
consistent met de bijwerkingenprofielen voor de afzonderlijke bestanddelen dolutegravir, abacavir en 
lamivudine. Er was tussen de combinatie en de afzonderlijke bestanddelen geen verschil in de mate van 
ernst voor elk van de waargenomen bijwerkingen. Tabel 2: overzicht in tabelvorm van bijwerkingen die in 
verband zijn gebracht met de combinatie van dolutegravir + abacavir/lamivudine tijdens een analyse van 
gepoolde gegevens uit: klinische fase IIb- tot fase IIIb-onderzoeken; en bijwerkingen van de behandeling met 
abacavir en lamivudine uit kl inische onderzoeken en postmarketingervaring of dolutegravir uit 
postmarketingervaring, wanneer deze werden gebruikt met andere antiretrovirale middelen. Bloed- en 
lymfestelselaandoeningen: Soms: Bijwerking: neutropenie1, anemie1, trombocytopenie1 -  Zeer zelden: 
Bijwerking: zuivere aplasie van de rode bloedcellen1 -  Immuunsysteemaandoeningen: Vaak: Bijwerking: 
overgevoeligheid (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”) - Soms: Bijwerking: 
immuunreconstitutiesyndroom (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”) - 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Vaak: Bijwerking: anorexie1 - Soms: Bijwerkingen: hypertriglyceridemie, 
hyperglykemie - Zeer zelden: Bijwerking: lactaatacidose1 -  Psychische stoornissen: Zeer vaak: Bijwerking: 
Insomnia - Vaak: Bijwerkingen: abnormale dromen, depressie, nachtmerrie, slaapstoornis - Soms: 
Bijwerkingen: suïcidale gedachten of suïcidepoging (in het bijzonder bij patiënten met een reeds bestaande 
voorgeschiedenis van depressie of psychiatrische ziekte) - Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: Bijwerking: 
hoofdpijn - Vaak: Bijwerkingen: duizeligheid, somnolentie, lethargie1 - Zeer zelden: Bijwerkingen: perifere 
neuropathie1, paresthesie1 - Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Vaak: 
Bijwerkingen: hoesten1, neussymptomen1 - Maagdarm stelsel aandoeningen: Zeer vaak: Bijwerkingen: nausea, 
diarree -  Vaak: Bijwerkingen: braken, flatulentie, abdominale pijn, bovenbuikpijn, abdominale distensie, 
abdominaal ongemak, gastro-oesofageale refluxziekte, dyspepsie - Zelden: Bijwerking: pancreatitis1 - Lever- 
en galaandoeningen: Soms: Bijwerking: hepatitis - Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: Bijwerkingen: 
rash, pruritus, alopecia1  - Zeer zelden: Bijwerkingen: erythema multiforme1, Stevens-Johnson-syndroom1, 
toxische epidermale necrolyse1 - Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: Bijwerkingen: 
artralgie1,2, spieraandoeningen1 (zoals myalgie2) - Zelden: Bijwerking: rabdomyolyse1 - Algemene 
aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Bijwerking: vermoeidheid - Vaak: Bijwerkingen: 
asthenie, koorts1, malaise1 - Onderzoeken: Vaak: Bijwerkingen: CPK verhoogd, ALAT/ASAT verhoogd - Zelden: 
Bijwerking: amylase verhoogd1 • 1Deze bijwerking werd niet vastgesteld aan de hand van de klinische fase III-

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmomhulde tabletten (EU/1/14/940/001). 
Farmacotherapeutische categorie: antivirale middelen voor systemisch gebruik, antivirale middelen voor de 
behandeling van hiv- infecties, combinaties. ATC-code: J05AR13. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING: Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg dolutegravir (als natriumzout), 600 mg abacavir (als 
sulfaat) en 300 mg lamivudine. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Triumeq is geïndiceerd voor de behandeling van 
volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar die ten minste 40 kg wegen en die geïnfecteerd zijn met het 
humaan immunodeficiëntievirus (hiv) (zie rubriek“Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). 
Voorafgaand aan het starten van een behandeling met middelen die abacavir bevatten dient elke hiv-
patiënt gescreend te worden op het drager zijn van het HLA-B*5701-allel, ongeacht ras (zie rubriek “Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Abacavir mag niet worden gebruikt bij patiënten die drager zijn 
van het HLA-B*5701-al lel. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: De behandel ing moet worden 
voorgeschreven door een arts die ervaren is in de behandeling van hiv-infecties. Dosering: Volwassenen en 
adolescenten (met een gewicht van ten minste 40 kg):  De aanbevolen dosering Triumeq bij volwassenen en 
adolescenten is eenmaal daags één tablet. Triumeq mag niet worden toegediend aan volwassenen en 
adolescenten die minder wegen dan 40 kg omdat het een tablet is in een vaste dosiscombinatie die niet 
verlaagd kan worden. Tr iumeq is een tablet in een vaste dosiscombinatie en mag niet worden 
voorgeschreven aan patiënten bij wie aanpassingen van de dosering nodig zijn. Afzonderlijke preparaten 
van dolutegravir, abacavir of lamivudine zijn verkrijgbaar in gevallen waarin staken van het gebruik of 
aanpassing van de dosering van één van de werkzame stoffen geïndiceerd is. In deze gevallen wordt de arts 
verwezen naar de afzonderlijke productinformatie van deze geneesmiddelen. Gemiste doses: Als de patiënt 
een dosis Triumeq mist, dient de patiënt Triumeq zo snel mogelijk alsnog in te nemen, mits de volgende dosis 
niet binnen 4 uur moet worden ingenomen. Als de volgende dosis binnen 4 uur moet worden ingenomen, 
dient de patiënt de gemiste dosis niet in te nemen en gewoon verder te gaan met het gebruikelijke 
doseringsschema. Ouderen: Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van dolutegravir, 
abacavir en lamivudine bij patiënten van 65 jaar en ouder. Er is geen bewijs dat oudere patiënten een 
andere dosis nodig hebben dan jongere volwassen patiënten. Speciale aandacht wordt aanbevolen in deze 
leeftijdsgroep, vanwege leeftijdsgebonden veranderingen, zoals de afname van de nierfunctie en 
verandering van hematologische parameters. Verminderde nierfunctie: Triumeq wordt niet aanbevolen voor 
gebruik bij patiënten met een creatinineklaring < 50 ml/min. Verminderde leverfunctie: Abacavir wordt 
hoofdzakelijk gemetaboliseerd via de lever. Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar van patiënten met 
een matige of ernstige leverinsufficiëntie, daarom wordt het gebruik van Triumeq niet aanbevolen, tenzij het 
noodzakelijk wordt geacht. Bij patiënten met een milde leverinsufficiëntie (Child-Pugh score 5-6) is 
nauwkeurige controle vereist inclusief controle van abacavir plasmaconcentraties, indien mogelijk (zie 
rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Pediatrische patiënten: De veiligheid en 
werkzaamheid van Triumeq bij kinderen jonger dan 12 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens 
beschikbaar. Wijze van toediening: Oraal gebruik. Triumeq kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor dolutegravir, abacavir of lamivudine of voor (één van) de in 
rubriek 6.1 van de volledige SPK vermelde hulpstof(fen). Zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik”. Gelijkti jdige toediening met dofetil ide.BIJ ZONDERE WAARSCHUWINGEN EN 
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: Overdracht van hiv Hoewel bewezen is dat effectieve virussuppressie met 
antiretrovirale behandeling het risico op seksuele overdracht substantieel vermindert, kan een resterend risico 
niet worden uitgesloten. Voorzorgen om overdracht te voorkomen dienen te worden genomen in 
overeenstemming met nationale richtlijnen. Overgevoeligheidsreacties (zie rubriek “Bijwerkingen”) : Abacavir 
en dolutegravir zi jn beide in verband gebracht met een risico op overgevoeligheidsreacties (HSR, 
hypersensit ivity reactions) (zie rubriek “Bijwerkingen”) en delen een aantal gemeenschappeli jke 
eigenschappen zoals koorts en/of rash met andere symptomen die wijzen op betrokkenheid van meerdere 
organen. Het is klinisch niet mogelijk om vast te stellen of een overgevoeligheidsreactie bij Triumeq wordt 
veroorzaakt door abacavir of dolutegravir. Overgevoeligheidsreacties zijn vaker waargenomen bij abacavir, 
waarbij een aantal levensbedreigend waren en in zeldzame gevallen fataal, wanneer ze niet op de juiste 
manier werden behandeld. Het risico op een overgevoeligheidsreactie met abacavir is aanzienlijk groter voor 
patiënten die positief testen op het HLA-B*5701-allel. Bij patiënten die geen drager zijn van dit allel zijn deze 
overgevoeligheidsreacties echter in een lagere frequentie ook gemeld. Daarom moeten te allen tijde de 
volgende instructies gevolgd worden: - De HLB-B*5701-status moet altijd worden gedocumenteerd voordat 
met de behandeling wordt begonnen. - Bij patiënten met een positieve HLA-B*5701-status mag nooit een 
behandeling worden gestart met Triumeq. Dit geldt ook bij patiënten met een negatieve HLA-B*5701-status 
van wie wordt vermoed dat ze een abacavir-overgevoeligheidsreactie hebben ontwikkeld in een eerdere 
behandeling met abacavir.- Er moet onmiddellijk met de behandeling met Triumeq worden gestopt, zelfs bij 
het ontbreken van het HLA-B*5701-allel, als een overgevoeligheidsreactie wordt vermoed. Vertraging in het 
stoppen van de behandeling met Triumeq nadat zich een overgevoeligheid begint voor te doen kan leiden 
tot een snelle en levensbedreigende reactie. De klinische status inclusief leveraminotransferases en bilirubine 
dient te worden gecontroleerd. - Nadat de behandeling met Triumeq wordt gestaakt vanwege een 
vermoede overgevoeligheidsreactie, mogen Triumeq en andere geneesmiddelen met abacavir of 
dolutegravir nooit weer worden gestart. - Het opnieuw starten van de behandeling met middelen met 
abacavir na een verdenking van een overgevoeligheidsreactie op abacavir kan leiden tot een onmiddellijke 
terugkeer van de symptomen binnen enkele uren. Deze opnieuw optredende reactie is meestal ernstiger dan 
de eerste en kan onder meer bestaan uit levensbedreigende hypotensie en overlijden. - Om te voorkomen 
dat patiënten de behandeling met abacavir en dolutegravir hervatten, moeten patiënten die een 
overgevoeligheidsreactie hebben gehad geïnstrueerd worden hun resterende Triumeq-tabletten in te 
leveren. Klinische beschrijving van overgevoeligheidsreacties Over gevoelig heidsreacties zijn gemeld bij <1% 
van de patiënten die tijdens klinische onderzoeken met dolutegravir werden behandeld. Deze werden 
gekenmerkt door rash, constitutionele bevindingen en soms orgaandisfunctie, waaronder ernstige 
leverreacties. Overgevoeligheidsreacties met abacavir zijn goed in kaart gebracht dankzij klinische 
onderzoeken en postmarketing follow-up. Symptomen traden gewoonlijk op binnen de eerste zes weken na 
het begin van de behandeling met abacavir (mediane tijd tot optreden 11 dagen), hoewel deze reacties op 
elk moment tijdens de behandeling kunnen optreden. Bij bijna alle overgevoeligheidsreacties op abacavir 
maken koorts en/of rash deel uit van de symptomen. Andere klachten en symptomen die zijn waargenomen 
als onderdeel van een overgevoeligheidsreactie op abacavir worden in detail beschreven in rubriek 
“Bijwerkingen” (Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen), waaronder respiratoire en gastro-intestinale 
symptomen. Belangrijk is dat dergelijke symptomen kunnen leiden tot een verkeerde diagnose omdat een 
overgevoeligheidsreactie kan worden aangezien voor een respiratoire aandoening (pneumonie, bronchitis, 
fa ryng i t i s) o f gast ro-enter i t i s .  De symptomen d ie in verband gebracht worden met deze 
overgevoeligheidsreactie verergeren bij het voortzetten van de therapie en kunnen levensbedreigend zijn. 
Deze symptomen verdwijnen gewoonlijk na het stopzetten van de behandeling met abacavir. In zeldzame 
geval len hadden pat iënten d ie met abacavi r waren gestopt om andere redenen dan een 
overgevoeligheidsreactie ook levensbedreigende reacties ontwikkeld binnen enkele uren na het opnieuw 
starten van abacavir (zie rubriek “Bijwerkingen” Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen). Het hervatten 
van de behandeling met abacavir moet in dergelijke gevallen worden gedaan in een omgeving waarin 
medische hulp onmiddellijk voorhanden is. Gewicht en metabole parameters: Een gewichtstoename en een 
stijging van de serumlipiden- en bloedglucosespiegels kunnen tijdens antiretrovirale behandeling optreden. 
Zulke veranderingen kunnen gedeeltelijk samenhangen met het onder controle brengen van de ziekte en de 
levensstijl. Voor lipiden is er in sommige gevallen bewijs voor een effect van de behandeling, terwijl er voor 
gewichtstoename geen sterk bewijs is dat het aan een specifieke behandeling gerelateerd is. Voor het 
controleren van de seruml ipiden en bloedglucose wordt verwezen naar de vastgestelde hiv-
behandelrichtlijnen. Lipidestoornissen moeten worden behandeld waar dat klinisch aangewezen is. 
Leverziekte: De veiligheid en werkzaamheid van Triumeq zijn niet vastgesteld bij patiënten met significante 
onderliggende leveraandoeningen. Triumeq wordt niet aanbevolen bij patiënten met een matig tot ernstig 
verminderde leverfunctie (zie rubriek “Dosering en wijze van toediening”). Patiënten met een reeds 
bestaande gestoorde leverfunctie, waaronder chronische actieve hepatitis, hebben een hogere frequentie 
van leverfunctiestoornissen gedurende antiretrovirale combinatietherapie en moeten gecontroleerd worden 
volgens de standaardpraktijk. Als er bewijs bestaat dat de leveraandoening bij dergelijke patiënten 
verslechtert, moet onderbreking of staken van de behandeling worden overwogen. Patiënten met chronische 
hepatitis B of C: Patiënten met chronische hepatitis B of C die behandeld worden met antiretrovirale 
combinatietherapie lopen een verhoogd risico op ernstige en mogelijk fatale hepatische bijwerkingen. Zie in 
het geval van gelijktijdige antivirale therapie voor hepatitis B of C ook de desbetreffende productinformatie 
voor deze geneesmiddelen. Triumeq bevat lamivudine, dat actief is tegen hepatitis B. Abacavir en 
dolutegravir hebben deze werking niet. Monotherapie met lamivudine wordt over het algemeen niet 
beschouwd als een adequate behandeling voor hepatitis B, omdat de kans op resistentie van het hepatitis 
B-virus daarbij groot is. Als Triumeq wordt gebruikt bij patiënten die ook geïnfecteerd zijn met het hepatitis
B-virus, is een aanvullend antiviraal geneesmiddel daarom meestal nodig. Raadpleeg de behandelrichtlijnen. 
Indien het gebruik van Triumeq wordt gestaakt bij patiënten die tevens geïnfecteerd zijn met het hepatitis
B-virus, wordt periodieke controle van zowel de leverfunctiewaarden als markers van HBV-replicatie
aanbevolen, omdat stoppen met lamivudine kan leiden tot acute exacerbatie van hepatit i s .
Immuunreactivatiesyndroom: Bij met hiv geïnfecteerde patiënten die op het moment dat de antiretrovirale 
combinatietherapie (CART) wordt gestart een ernstige immuundeficiëntie hebben, kan zich een
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onderzoeken voor Triumeq (dolutegravir + abacavir/lamivudine) of dolutegravir, maar aan de hand van 
klinisch onderzoeken of postmarketingervaring voor abacavir of lamivudine wanneer die werden gebruikt 
met andere antiretrovirale middelen. - 2Deze bijwerking werd niet vastgesteld aan de hand van de klinische 
fase III-onderzoeken voor Triumeq (dolutegravir + abacavir/lamivudine) of dolutegravir, maar aan de hand 
van postmarketingervaring voor dolutegravir wanneer dit werd gebruikt met andere antiretrovirale middelen. 
De hoogste in de tekst van de individuele componenten waargenomen frequentiecategorie werd gebruikt 
(d.w.z. lamivudine). • Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Overgevoeligheidsreacties: Abacavir en 
dolutegravir gaan beide gepaard met een risico van overgevoeligheidsreacties; deze werden vaker gezien 
voor abacavir. De overgevoeligheidsreacties die werden gezien voor elk van deze geneesmiddelen 
(hieronder beschreven) delen een aantal gezamenlijke eigenschappen, zoals koorts en/of rash met andere 
symptomen die wijzen op betrokkenheid van meerdere organen. Tijd tot optreden was voor zowel de met 
abacavir gepaard gaande als de met dolutegravir gepaard gaande reacties veelal 10-14 dagen, hoewel 
reacties op abacavir op elk moment gedurende de behandeling kunnen voorkomen. De behandeling met 
Triumeq moet meteen worden gestopt indien een overgevoeligheidsreactie op klinische gronden niet kan 
worden uitgesloten, en behandeling met Triumeq of andere geneesmiddelen met abacavir of dolutegravir 
mag dan nooit weer worden gestart. Zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik” voor 
meer info rmat ie over de behandel ing van pat iënten in het geva l van een vermoedel i j ke 
overgevoeligheidsreactie op Triumeq. Overgevoeligheid voor dolutegravir: Symptomen waren onder andere 
rash, constitutionele bevindingen en soms orgaandisfunctie, waaronder ernstige leverreacties. 
Overgevoeligheid voor abacavir: De klachten en symptomen van deze overgevoeligheidsreactie worden 
hieronder opgesomd. Deze werden opgemerkt in ofwel klinische studies ofwel de postmarketingsurveillance. 
De reacties die gemeld zijn bij ten minste 10% van de patiënten met een overgevoeligheidsreactie zijn 
vetgedrukt weergegeven. Vrijwel alle patiënten die overgevoeligheidsreacties ontwikkelen krijgen koorts en/
of rash (meestal maculopapulair of urticarieel) als onderdeel van het syndroom, maar er zijn ook reacties 
opgetreden zonder rash of koorts. Andere belangrijke symptomen zijn gastro-intestinale, respiratoire of 
constitutionele symptomen, zoals lethargie en malaise. Huid: Rash (gewoonlijk maculopapulair of urticarieel). 
Gastro-intestinaal: Nausea, braken, diarree, abdominale pijn, zweren in de mond. Respiratoir: Dyspneu, 
hoesten, keelpijn, ‘adult respiratory distress’-syndroom, respiratoire insufficiëntie. Overige: Koorts, lethargie, 
malaise, oedeem, lymfadenopathie, hypotensie, conjunctivitis, anafylaxis. Neurologisch/psychisch: 
Hoofdpijn, paresthesieën. Hematologisch: Lymfopenie. Lever/pancreas: Verhoogde leverfunctiewaarden, 
hepatitis, leverfalen. Skeletspierstelsel: Myalgie, zelden myolysis, artralgie, verhoogd creatinefosfokinase. 
Urologisch: Verhoogd creatinine, nierfalen. - De symptomen die in verband gebracht worden met deze 
overgevoeligheidsreacties verergeren bij het voortzetten van de therapie en kunnen levensbedreigend zijn 
en waren in zeldzame gevallen fataal. Het opnieuw starten van abacavir na een overgevoeligheidsreactie 
op abacavir leidt tot terugkeer van de symptomen binnen enkele uren. Deze opnieuw optredende 
overgevoel igheidsreact ie i s meestal ernst iger dan de eerste en kan onder meer bestaan uit 
levensbedreigende hypotensie en overlijden. Vergelijkbare reacties zijn ook incidenteel voorgekomen na het 
opnieuw starten van abacavir bij patiënten die voorafgaand aan de stopzetting van abacavir slechts één 
van de belangrijkste symptomen van overgevoeligheid (zie hierboven) hadden; en in zeer zeldzame gevallen 
zijn ook overgevoeligheidsreacties gezien wanneer de therapie werd hervat bij patiënten die geen 
voorafgaande symptomen van een overgevoeligheidsreactie hadden (patiënten van wie voordien gedacht 
werd dat ze abacavir verdroegen). Metabole parameters: Het gewicht en de serumlipiden- en 
bloedglucosespiegels kunnen toenemen tijdens antiretrovirale behandeling (zie rubriek “Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Osteonecrose: Er zijn gevallen van osteonecrose gemeld, 
vooral bij patiënten met algemeen erkende risicofactoren, voortgeschreden hiv infectie of langdurige 
blootstelling aan CART. De frequentie hiervan is onbekend (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik”). Immuunreactiveringssyndroom: Bij met hiv geïnfecteerde patiënten die op het 
moment dat de CART wordt gestart een ernstige immuundeficiëntie hebben, kan zich een ontstekingsreactie 

op asymptomatische of nog aanwezige opportunistische infecties voordoen. Auto-immuunziekten (zoals de 
ziekte van Graves) zijn ook gemeld. De gemelde tijd tot optreden is echter variabeler en deze bijwerkingen 
kunnen vele maanden na het beginnen van de behandeling optreden (zie rubriek “Bi jzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Veranderingen in laboratoriumwaarden: Verhogingen van 
serumcreatinine traden op in de eerste week van behandeling met dolutegravir en bleven stabiel 
gedurende 96 weken. In het SINGLE-onderzoek werd een gemiddelde verandering vanaf baseline van 12,6 
µmol/l waargenomen na 96 weken behandeling. Deze veranderingen worden niet als klinisch relevant 
beschouwd, omdat ze geen verandering weergeven in glomerulaire filtratiesnelheid. Asymptomatische 
creatinefosfokinase (CPK)-verhogingen, meestal verband houdend met lichaamsbeweging, werden ook 
gemeld bij behandeling met dolutegravir. Co-infectie met hepatitis B of C: In fase III-onderzoeken met 
dolutegravir mochten patiënten met een co-infectie met hepatitis B en/of C meedoen op voorwaarde dat 
de leverwaarden op baseline niet hoger waren dan 5 keer de bovengrens van normaal (‘upper limit of 
normal’, ULN). Over het algemeen was het veiligheidsprofiel bij patiënten met een co-infectie met hepatitis 
B en/of C vergelijkbaar met dat van patiënten zonder een co-infectie met hepatitis B of C, hoewel de 
percentages ASAT- en ALAT-afwijkingen bij alle behandelgroepen hoger waren in de subgroep met een 
co-infectie met hepatitis B en/of C. Pediatrische patiënten: Er zijn geen gegevens uit klinisch onderzoek over 
de effecten van Triumeq op pediatrische patiënten. Afzonderlijke bestanddelen zijn onderzocht bij 
jongeren (12 tot 17 jaar). Op basis van de beperkte hoeveelheid beschikbare gegevens voor dolutegravir 
als enkelvoudig middel gebruikt in combinatie met andere antiretrovirale middelen voor de behandeling 
van jongeren (12 tot 17 jaar), waren er geen bijkomende typen bijwerkingen naast de bijwerkingen die zijn 
waargenomen bij de volwassen populatie. De afzonderlijke preparaten abacavir en lamivudine zijn apart 
onderzocht, en als een dubbele achtergrondbehandeling met nucleosiden, in gecombineerde 
antiretrovirale therapie voor de behandeling van ART-naïeve en ART-ervaren pediatrische patiënten met 
een hiv-infectie (er zijn beperkte gegevens over het gebruik van abacavir en lamivudine bij zuigelingen 
jonger dan drie maanden). Er zi jn geen bijkomende soorten bijwerkingen waargenomen naast de 
bijwerkingen die zijn beschreven voor de volwassen populatie.  Melding van vermoedelijke bijwerkingen: 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze 
wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via 
het nationale meldsysteem. België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
- Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - 
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxemburg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie 
et des Médicaments - Villa Louvigny – Allée Marconi - L-2120 Luxembourg - Site internet: http://www.ms.
public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html.  HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN: ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
Verenigd Koninkrijk. DATUM VAN DE GOEDKEURING VAN DE TEKST: 01/2017 (v12) AFLEVERINGSWIJZE: Op 
medisch voorschrift. 

Referenties: 1. Walmsley S et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2015, 70(5): 515-519 (SINGLE, 96-144w).  
2. Molina et al. Lancet HIV. 2015 Apr;2(4):e127-36. Epub 2015 Mar 10. (FLAMINGO, 96w). 3. Orrell et al. AIDS 
2016; Durban, South Africa. Slides THAB0205LB (ARIA, 48w). 4. Raffi F et al. Lancet Infect Dis. 2013;13(11):927-
935. (SPRING-2, 96w). 5. TRIUMEQ (dolutegravir), Summary of Product Characteristics. 6.  Llibre et al. AIDS 
Review 2015; 17: 47-55.

Abbreviations: EFV: efavirenz - TDF: tenofovir disoproxil fumarate - FTC: emtricitabine
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Bevestigde cardiovasculaire winst  
van inhibitie van PCSK9

De toekomst van de lipidologie kwam 
aan bod op vrijdag 17 maart op het 
congres van het ACC, met de presen-
tatie van de resultaten van de studie 
FOURIER. De onderzoekers wilden 
achterhalen of een behandeling met 
evolocumab het mogelijk maakt om 
cardiovasculaire events te doen af-
nemen bij patiënten in de secundaire 
preventie die al een statine nemen.

Context
Evolocumab is een monoklonaal an-
ti-PCSK9-antilichaam. Subcutane toe-
diening ervan geeft aanleiding tot een 
daling van de LDL-C met 60%. De resul-
taten van de studie GLAGOV waren be-
moedigend. Daaruit bleek dat de om-
vang van coronaire atheroomletsels 
afnam. Nu moest men de mogelijke 
klinische winst nog aantonen.
 

Methodologie
In de studie werden meer dan 25.000 
patiënten met een hoog cardiovascu-
lair risico [cardiovasculair antecedent 
(MI, ischemisch ACV, symptomatische 
obstructieve arteriopathie van de on-
derste ledematen) of een combinatie 
van meerdere cardiovasculaire risico-
factoren] opgenomen.
Hun LDL-C-waarde moest ≥ 70mg/
dl bedragen ondanks een optimale 
cholesterolverlagende behandeling 
(intensieve statines, met of zonder 
ezetimibe). Ze werden willekeurig 
ingedeeld in een groep die evolocu-
mab kreeg (140mg 1 sc-injectie om de 
twee weken of 420mg 1 sc-injectie per 
maand) of in een placebogroep (sc).

Het primaire evaluatiecriterium was 
een samengesteld criterium van car-
diovasculaire events, bestaande uit 
het optreden van een MI, een CVA, 
overlijden als gevolg van een cardio-
vasculaire oorzaak, een ziekenhuisop-
name voor instabiele angina pectoris 
of coronaire revascularisatie. Het be-
langrijkste secundaire evaluatiecriteri-
um was een samengesteld criterium, 
bestaande uit het optreden van een 
MI, een CVA of overlijden als gevolg 
van een cardiovasculaire oorzaak.

De mediane duur van de follow-up 
bedroeg 2,2 jaar.

Tachtig procent van de in de studie 
opgenomen patiënten had een ante-
cedent van MI. De gemiddelde LDL bij 
opname in de studie was 92mg/dl.

Significante afname van 
cardiovasculaire events
De behandeling met evolocumab was 
geassocieerd met een daling van de 
LDL-C met 59% op 48 weken (van 92mg/
dl bij inclusie tot 30mg/dl op het einde 
van de studie), een significante afname 
met 15% van het primaire evaluatiecri-
terium (9,8 vs. 11,3% onder placebo) en 
een significante afname met 20% van 
het belangrijkste secundaire evaluatie-
criterium (5,9 vs. 7,4% onder placebo).

Het risico op cardiovasculaire events 
leek te dalen naarmate de behande-
ling langer duurde: een afname met 
12% van de incidentie van events ge-
durende het eerste jaar, daarna met 
19%. Dit suggereert dat de klinische 
winst zich pas manifesteert na een be-
paalde periode van biologische winst.

De analyse van de subgroepen bracht 
klinische winst aan het licht, inclusief 
voor patiënten met een lage LDL-C-aan-
vangswaarde (mediaan 74mg/dl). Er 
werd geen enkel verschil vastgesteld 
tussen de twee randomisatiegroepen 
op het vlak van bijwerkingen (2,1 vs. 
1,6%).

In totaal…
Deze resultaten bevestigen nogmaals 
- als dat al nodig zou zijn - de theorie 
van ‘lower is better’ op het vlak van 
LDL-C en cardiovasculaire preventie. 
De winst met evolocumab bleek overi-
gens significant, hoewel de follow-up 
eerder kort was (2,2 jaar).

74 patiënten met een hoog cardio-
vasculair risico moeten worden be-
handeld gedurende twee jaar om één 
overlijden als gevolg van een cardio-
vasculaire oorzaak of één MI of CVA 
te voorkomen. Met andere woorden: 
één cardiovasculair event voorkomen, 
kost minstens twee miljoen dollar…

Dat zal nog heftige discussies 
uitlokken…

Referentie
Sabatine MS, et al. N Engl J Med 2017 Mar 17.  
doi: 10.1056/NEJMoa1615664.
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ACC.17
Het jaarlijkse congres van het American College of 
Cardiology vond zoals gewoonlijk plaats in maart, deze keer 
in Washington D.C. Het zou ons veel te ver brengen om alle 
thema’s van het congres te overlopen. We beperken ons 
hier dus tot vier opmerkelijke resultaten.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Preventie na DVT/LE: rivaroxaban doet 
het beter dan aspirine

In de studie EINSTEIN CHOICE werd 
rivaroxaban vergeleken met aspiri-
ne voor wat betreft de preventie van 
trombo-embolisch recidief op lange 
termijn. Bij patiënten zonder wijzig-
bare risicofactor weten we dat het 
risico op recidief het eerste jaar 10% 
bedraagt, maar ook dat langdurige an-
tistolling in de volledige dosis een risi-
co op bloedingen creëert en de risico- 
batenverhouding in gevaar brengt.

De studie werd uitgevoerd bij patiën-
ten die een diepe veneuze trombose 
of een longembolie hadden gehad 
(of beide) en die gedurende zes tot 
twaalf maanden een traditionele an-
tistollingsbehandeling kregen. De pa-
tiënten werden willekeurig ingedeeld 
in drie groepen: aspirine 100mg/dag, 
rivaroxaban 20mg/dag en rivaroxaban 
10mg/dag. De onderzoekers volgden 
hen gedurende twaalf maanden en 
vervolgens nog één maand na stop-
zetting van de behandelingen.

Het voornaamste evaluatiecriterium 
(VEC) was de som van de symptoma-
tische trombo-embolische recidieven 
– niet-dodelijke LE’s en DVT’s, dode-
lijke LE’s en onverklaarbare sterfge-
vallen waarbij een LE niet kon worden 
uitgesloten. Het voornaamste veilig-
heidscriterium was het aantal ernstige 
bloedingen volgens de definitie van 
de ISTH. 

In de studie werden 3.396 patiënten 
opgenomen. Het ging om een DVT in 
51% van de gevallen, een LE in 34% 
van de gevallen en een LE geassoci-
eerd met een DVT in 14% van de ge-
vallen. De episode was in 40% van de 
gevallen niet uitgelokt.

De resultaten zijn te zien in tabel 1.

De winst die werd vastgesteld onder 
rivaroxaban was aanwezig ongeacht 
of de eerste episode was uitgelokt of 
niet, ongeacht of er trombo-embo-
lische antecedenten aanwezig waren 
of niet, en ongeacht de duur van de 
voorafgaande anticoagulatie in de 
volledige dosis. Het NNT om een re-
cidief te voorkomen op één jaar was 
33 onder 20mg en 30 onder 10mg. De 
resultaten waren in alle subgroepen 
identiek. De twee rivaroxabangroe-
pen waren duidelijk superieur aan 
de aspirinegroep op het vlak van 
doeltreffendheid, zonder overmatig 
risico op bloedingen. Globaal was 
het bloedingsrisico vergelijkbaar met 
dat onder aspirine en de twee doses 
DOA. Het antitrombotische effect van 
aspirine was duidelijk minder sterk.

Volgens het inleidende artikel bij de 
publicatie in het NEJM kan op basis 
van dit onderzoek in elk geval de optie 
worden gevalideerd van een preven-
tieve behandeling op lange termijn 
met een verlaagde dosis rivaroxaban. 
De veiligheid van deze therapeu-
tische optie moet ons ertoe aanzetten 
de behandeling te herzien van trom-
bo-embolische events uitgelokt door 
een risicofactor. Een behandeling van  
≥ drie maanden kan in deze context 
een optie zijn. Bij patiënten met een 
risicofactor zou overigens een behan-
deling kunnen worden overwogen 
met een dosis van 20mg gedurende 
drie tot zes maanden, en vervolgens 
een dosis van 10mg.

Een studie dus die de praktijk moet 
doen evolueren. 

Referenties
- Weitz J, et al. Rivaroxaban or aspirin for extended 

treatment of venous thromboembolism. N Engl J 
Med 2017 Mar 18 doi: 10.1056/NEJMoa1700518.

- Crowther M, Cuker A. N Engl J Med 2017 Mar 18 
doi: 10.1056/NEJme1701628

Tabel 1: Resultaten van EINSTEIN CHOICE.

Aspirine Riva 20 Riva 10

Aant. patiënten 1131 1107 1127

VEC % 4,4 1,5 1,2

Flebitis 2,6 0,8 0,6

LE % 1,7 0,5 0,4

Bloedingen % 0,3 0,5 0,4
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Angioplastiek bij meervatslijden  
in de acute fase van myocardinfarct:  

het belang van de FFR
Context
Het doel van de studie COMPARE-ACU-
TE was het evalueren van het belang 
van de FFR in het sturen van de revas-
cularisatie bij patiënten met meervats-
lijden in de acute fase van een infarct. 
Ongeveer 50% van de patiënten die 
worden behandeld in de acute fase 
van een STEMI vertoont andere angio-
grafisch significante letsels (meer dan 
50% stenose) op bloedvaten die niet 
verantwoordelijk zijn voor het infarct. 
Over de ideale behandeling van deze 
patiënten blijft discussie bestaan.  De 
studies PRAMI en CULPRIT toonden 
al de superioriteit aan van een met 
angiografie gestuurde agressieve be-
handeling ten opzichte van enkel een 
optimale geneesmiddelenbehande-
ling. Uit DANAMI en PRIMULTI bleek 
ook de superioriteit van een door de 
FFR geleide uitgestelde behandeling 
ten opzichte van een conservatieve 
geneesmiddelenbehandeling. Is dit 
voordeel belangrijk in geval van een 
acuut MI wanneer er meerdere, verge-
vorderde vernauwingen aanwezig zijn 
op andere plaatsen dan de ader die 
verantwoordelijk is voor het infarct?

Op die vraag willen de onderzoekers 
van COMPARE ACUTE een antwoord 
geven.

De studie
In de studie werden 885 stabiele pati-
enten met meervatslijden en een STE-
MI opgenomen. Er werden willekeurig 
twee groepen gevormd: 1) angioplas-
tiek van de ene verantwoordelijke ader 
(n = 590); 2) volledige myocardiale 
revascularisatie van alle vernauwde 
kransslagaders die op basis van de FFR 
konden worden beschouwd als signifi-
cant op hemodynamisch vlak (n = 295).

Er was een follow-up op drie jaar ge-
pland. In de studie werden patiënten 
opgenomen van 18 tot 85 jaar, die 
werden behandeld voor een STEMI 
van minder dan twaalf uur geleden 
en die andere significante letsels ver-
toonden op bloedvaten van 2mm of 
meer, waarvan werd gedacht dat ze 
dilateerbaar waren. Truncusletsels en 
CTO’s werden uitgesloten.

Het voornaamste evaluatiecriterium 
was de som van overlijdens, recidieven 
van MI, revascularisaties en cerebrale 
events, of MACCE’s op twaalf maan-
den. 69% van de patiënten vertoonde 
een tweede stenose en 31% een der-
de. De angioplastiek werd in 76% van 
de gevallen uitgevoerd voor het zes-
de uur. In 95% van de gevallen werd 
een actieve stent gebruikt. In 54% van  
de niet-verantwoordelijke bloedvaten 
stelde men een FFR < 80% vast. 

De resultaten
De procedures duurden gemiddeld zes 
minuten langer in de FFR-arm, met iets 
meer geïnjecteerde contraststof, maar 
minder ischemische tests voor ontslag. 
De resultaten zijn te zien in tabel 2.

En tot slot…
De resultaten waren in het voordeel 
van volledige angioplastiek. Dit ver-
schil houdt verband met minder fre-
quente revascularisaties. Er werd geen 
verschil vastgesteld op het gebied van 
de mortaliteit, infarcten of CVA’s. In ge-
val van een acuut infarct bij een patiënt 
met meervatslijden zou het gebruik van 
de FFR het mogelijk moeten maken om 
in één keer angioplastiek van de ande-
re letsels uit te voeren bij patiënten die 
hemodynamisch stabiel zijn.

Een andere manier om PCSK9 te remmen
Momenteel berust de inhibitie van 
PSK9 op monoklonale antilichamen 
die leiden tot sekwestratie in het reti-
culo-endotheliale systeem, waardoor 
het zich niet kan binden aan de mem-
branaire receptoren van LDL-C. Een 
andere manier om PCSK9 te remmen 
berust op kleine interferente RNA’s 
(siRNA). Die interfereren met de pro-
ductie van een bepaald mRNA. siR-
NA’s worden herkend in het cellulaire 
cytoplasma door het proteïnecomplex 
RISC (RNA-induced silencing com-
plex), dat wanneer het op deze manier 
wordt geactiveerd, zijn doeltranscript 
herkent. Meer specifiek gaat het om 
het doel-mRNA. Dit laatste wordt 
vervolgens gekataboliseerd door het 
RISC, met de hulp van exonucleasen. 
Op die manier wordt de transcriptie 
van het door dit mRNA gecodeerde 
proteïne, bijvoorbeeld een enzym, 
geneutraliseerd. Inclisiran is een syn-
thetisch siRNA dat de hepatische pro-
ductie van PCSK9 langdurig en doel-
gericht kan inhiberen.

ORION 1 was een studie van fase 2 
naar inclisiran. Belangrijk was de be-
schikbaarheid van een injecteerbare 
behandeling, die slechts om de zes 
maanden moet worden toegediend. 
Inclisiran blokkeert de aanmaak van 
PCSK9 in de lever en in de studie van 
fase 1 werd een daling van de LDL-C 
met 50 tot 60% vastgesteld over een 
follow-up van 84 dagen.

Met deze studie wilden de onderzoe-
kers bepalen wat de optimale dosis 
is om te gebruiken in toekomstige 
ontwikkelingsstudies. De 501 patiën-
ten werden gerandomiseerd in twee 
groepen. Eén groep met één injectie 
van 200, 300 of 500mg versus place-
bo. De andere met twee injecties met 
een interval van 90 dagen met 100, 
200 of 300mg versus placebo. Het 

voornaamste evaluatiecriterium was 
de daling van de LDL-C op D180.

Er werd geen enkel veiligheidspro-
bleem gemeld, behalve enkele goe-
daardige reacties op de injectieplaats. 
Er werd ook geen probleem ter hoogte 
van de lever of de spieren vastgesteld. 
Er werden geen antilichamen gericht 
tegen het geteste product waarge-
nomen. De afname van PCSK9 was 
aanzienlijk en stabiel onder behande-
ling. De daling van de LDL-C bedroeg 
ongeveer 50% en nog steeds 41% na 
negen maanden follow-up met één in-
jectie van 300mg. Met twee injecties 
bedroeg de daling van de LDL-C op 
negen maanden nog steeds gemid-
deld 50%. Bovendien reageerden alle 
patiënten op de behandeling. De do-
sis van 300mg, die herhaald werd op 
D90, leek optimaal en werd geselec-
teerd voor toekomstige ontwikkeling, 
met vervolgens een injectie om de zes 
maanden.

In de studie ORION 4 wordt deze nieu-
we, veelbelovende behandeling op-
nieuw geëvalueerd op het vlak van 
morbi-mortaliteit.

Deze nieuwe manier om PCSK9 te inhi-
beren is zeer interessant. De doeltref-
fendheid van de behandeling is verge-
lijkbaar met die van de tot op heden 
ontwikkelde antistoffen. Ze wordt ook 
goed verdragen en schept het vooruit-
zicht van een onderhuidse injectie om 
de zes maanden in plaats van één tot 
twee keer per week. Nu moet nog het 
cardiovasculaire risico worden gevali-
deerd in de geplande studie en moet 
men de lanceringsprijs van dit nieuwe 
type behandeling bepalen.

Jean-Yves Hindlet,  
op basis van het verslag van  
dr. Eric Tison, cardioloog,  
Lille/Rijsel.

Tabel 2: Belangrijkste resultaten van de studie COMPARE ACUTE.

FFR conventioneel HR p

Aant. patiënten 295 590

VEC % 7,8 20,5 0,35 < 0,001

% overlijdens 1,3 1,7 0,80 0,70
% cardiovasculaire 
overlijdens

1,0 1,0

Infarct % 2,4 4,7 0,50 0,10

% revascularisaties 6,1 17,5 0,32 < 0,001

% cerebrovasculair 0,0 0,7 N.v.t.

% hospit. voor cardio-pb’s 4,4 8,0 0,54 0,04
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Werkaanbod

Collega oogarts gezocht regio sint-Gil-
lis-waas. Volledig uitgeruste praktijk. 
Subspecialisatie en/of chirurgie moge-
lijk. Voltijds of deeltijds. Op dit moment 
samenwerking met twee oogartsen 
(medische retina en cataractchirurgie) 
. Plannen voor nieuw te bouwen prak-
tijk in aanmaak. Neem contact op via 
sigridjacobs@hotmail.com

Collega oogarts gezocht voor deeltijd-
se consultaties in privé kabinet regio 
Eeklo, 3 halve dagen bij voorkeur op 
woe/do/vrij namiddag.
Tel. 0477/459498 (bericht inspreken 
aub indien nodig)

Psychiater, 65+, zoekt parttime baan in 
Oost- of West-Vlaanderen. SMS 0479-
36.24.73

3de kinderarts gezocht voor druk-
ke kinderartsenpraktijk te Edegem.  
Perfect te combineren met zieken-
huisactiviteit. Contact via 0473199176 
of mvaerenberg@hotmail.com

Kinderarts in Gent met privé praktijk 
die ook psycholoog,diëtist,spelthera-
peut,optometrist en studiecoach omvat 
zoekt kinderarts voor samenwerking.
Info: heidi.capiau@gmail.com of 
09/222 49 46.

Ik zoek een gemotiveerde collega om 
nog even met mij samen te werken in 
een goedlopende huisartsenpraktijk 
om daarna op korte termijn de praktijk 
verder te zetten. Week en Weekend-
wacht goed geregeld . Er zijn twee con-
sultatieruimtes, indien gewenst een 
derde . Ideaal voor een enthousiaste 
arts, een groepspraktijk of arts-tand-
arts (infrastructuur is aanwezig ) of 
arts-paramedicus . Geen overname, 
alleen huur. Gelegen in centrale straat 
aangename stad Meetjesland. Inl 0473 
552297. Vrijblijvend bezoek .

Ernstige; enthousiaste collega voor 
associatie in drukke praktijk, impulseo 
gebied; momenteel met Haio
Gebruik van Careconnect, introlution 
voor afspraken
www.praktijkklooster.be
Van.Audenhove.Guy@skynet.be

De volledig vernieuwde (dec’ 2016) 
artsenpraktijk in Oostende is voorzien 
van o.a. 2 kabinetten en 1 secretariaat-
spost.
De praktijk werkt volledig op afspraak, 
maakt heden gebruik van een tele-se-
cretariaat, online bookingsysteem en 
is gelegen in een regio met wachtpost 
WE/ wachtdienstregeling 365/365.
Bij interesse 
christel@huisartsenpraktijkdekatteie.be

Huisarts te Wilsele (Leuven) zoekt jon-
ge, dynamische, enthousiaste colle-
ga om solopraktijk om te vormen tot 
duo vanaf aug/sept 2017.Eigen prak-
tijkruimte, EMD HealthOne, georgani-
seerde weekwacht en WEwachtpost.
gudrun.vercruysse@telenet.be

Huisartsengroepspraktijk van vijf te 
Genk zoekt nieuwe kracht wegens  
naderend pensioen collega.
Verhuis nieuwbouw voorzien eind 2017.
Full time secretariaat,goed georgani-
seerde wachtdienst dynamische huis-
artsenkring.
Bij interesse graag mailtje naar  
drpotargent@skynet.be.
http://websites.mijndokter.be/peter-
potargent/

Na 13 jaar solo-praktijk heb ik nu een 
nieuwe uitdaging: een medisch huis 
oprichten met diëtiste, logopediste, 
podologe, psychologe en natuurlijk 
een collega huisarts. Eigen kabinet in 
nieuwbouw, parttime secretariaat, EMD 
Care Connect, georganiseerde week-
wacht, wachtpost, e-health in orde.
Ik kijk ernaar uit om praktijkprojec-
ten op te zetten, samen in overleg te 
gaan…
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ZOEKERTJES

az Sint-Blasius behaalde in 2015  
het prestigieuze JCI-goldlabel voor kwaliteit  
en patiëntveiligheid.

Kroonveldlaan 50  - 9200 Dendermonde

Het algemeen ziekenhuis Sint-Blasius Dendermonde
• is een hedendaags ziekenhuis in een recent gebouw op de hoofdcampus te Dendermonde;
• bevat in totaal 439 erkende ziekenhuisbedden.

Momenteel hebben wij volgende openstaande vacatures:

ABDOMINAAL CHIRURG
met bijzondere interesse  
in de laparoscopische bariatrische chirugie
(m|v )
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij met de aanwezige chirurgen  
in dienstverband samenwerken.

Voor inlichtingen kan u terecht  
bij dr. Guido Leman  
op + 32 (0)52-25.26.26 

GERIATER
(m|v )

om samen met onze huidige ploeg van geriaters verder te werken  
aan ‘State of the Art’-zorg voor onze patiënten  
en aan de verdere uitbouw van onze dienst.

U bent communicatief vaardig en kan multidisciplinair samenwerken.

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht  
bij dr. Katlijn Van Mulders  
op +32 (0)52-25.28.87

Voor deze vacatures ontvangen 
wij graag uw sollicitatie 

met uitgebreid cv t.a.v. mevr. Karen Pieters 
(algemeen directeur) 

via karen.pieters@azsintblasius.be 
en dr. Raf Jacobs (medisch directeur) 

via raf.jacobs@azsintblasius.be

PUB10953N.indd   1 12/04/17   10:16
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Het Sint-Andriesziekenhuis Tielt wil als regionaal ziekenhuis met 266 bedden, 75 geneesheren en meer  
dan 700 personeelsleden, zijn kwalitatieve, specialistische gezondheidszorg in de regio verder uitbouwen.
Hiervoor wil het ziekenhuis in het kader van de groeperingsovereenkomst met AZ Delta uit Roeselare 
niet enkel investeren in moderne infrastructuur en innovatieve medische apparatuur, maar ook in 
hooggekwalificeerde artsen-specialisten.

Het Sint-Andriesziekenhuis Tielt heeft een vacature voor 

een voltijds ‘Arts-specialist in de Geriatrie’
> U bent mede verantwoordelijk voor de patiënten gehospitaliseerd op de dienst Geriatrie.

> U neemt deel aan de Interne en de Externe Liaison.

> U bouwt de consultaties en dagziekenhuisactiviteit verder uit.

> U hecht belang aan een goed uitgewerkt ontslagmanagement, met sterke transmurale 
samenwerking met thuiszorg en woon- en zorgcentra.

> U werkt actief mee aan de verdere uitbouw van het zorgprogramma voor de geriatrische 
patiënt: 48 erkende G-bedden en 6 dagziekenhuisbedden.

Wij bieden u een voltijdse betrekking aan in associatief samenwerkingsverband binnen de dienst 
inwendige geneeskunde-geriatrie. De start van uw tewerkstelling is in onderling overleg.

Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met  
dr.  S. Maertens, diensthoofd Geriatrie, tel. 051 42 51 64, sandra.maertens@sintandriestielt.be 
dr. E. Degrande, geriater-endocrinologe tel. 051 42 51 67, evy.degrande@sintandriestielt.be
 
Uw sollicitatiebrief met uitgebreid cv kan u richten aan Peter Lauwyck, Algemeen Directeur, 
peter.lauwyck@sintandriestielt.be of info@sintandriestielt.be of aan dr.  S. Maertens, diensthoofd 
Geriatrie, sandra.maertens@sintandriestielt.be en dit vóór 31/05/2017.

Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84

8700 Tielt
051/42 51 11

info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

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

De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken :

X  EEN DOKTER DIENSTHOOFD NEUROLOGIE (H/V)
X  EEN DOKTER GESPECIALISEERD IN NEUROLOGIE (H/V)
X  EEN DOKTER GESPECIALISEERD IN DERMATOLOGIE,

EVENTUEEL MET DE TITEL VAN DIENSTHOOFD (H/V)
X  EEN DOKTER DIENSTHOOFD ONCOLOGIE (H/V)
X  EEN DOKTER GESPECIALISEERD IN ONCOLOGIE (H/V)
X  EEN DOKTER INTENSIVIST OF ANESTHESIST

REANIMATIEARTS VOOR DE DIENST 
INTENSIEVE ZORGEN (H/V)

X  EEN HUISARTS MET BIJKOMENDE 
OPLEIDING IN ACUTE GENEESKUNDE OF 
SPOEDGENEESKUNDE (H/V)

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

Meer info : 
www.his-izz.be

HealthHealthHealthHealth

Zorgnet-Icuro vzw
wil een nieuwe 

GEDELEGEERD BESTUURDER
aantrekken, die het dagelijks bestuur alsook de 
maatschappelijke opdracht van de organisatie zal behartigen. 
U bepaalt mee met de Raad van Bestuur de beleidslijnen. 
U onderhoudt een nauwe dialoog met de leden, andere 
belangenorganisaties en de overheden om standpunten te 
bepalen en te verdedigen, zowel intern als extern.

UW PROFIEL

  U hebt een succesvolle ervaring als leidinggevende in een belangrijke 
organisatie;

  U hebt affiniteit met of een overtuigende interesse in de zorgsector  
en in overheidsbeleid;

  U weet gemakkelijk de strategische prioriteiten te bepalen, in een complexe  
en snel evoluerende context;

  U bent een natuurlijke bruggenbouwer, die mensen en groepen in beweging  
kan brengen;

  U ontwikkelt en onderhoudt vlot relaties met een diverse waaier van 
persoonlijkheden, en met beleidsrelevante organisaties in het bijzonder;

  U bent een inspirerende communicator, die standpunten goed onderbouwd  
en overtuigend kan verdedigen.

  U heeft Nederlands als moedertaal en spreekt uitstekend Frans.

Indien deze uitdaging uw interesse wekt, stuur dan uw motivatiebrief  
en uw cv voor 15 mei 2017 naar onze raadgever Egon Zehnder,  
per e-mail via zorgnet-icuro@egonzehnder.com.
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Hopelijk kunnen we samen hard wer-
ken voor onze patiënten, maar mekaar 
ook vrije tijd en verlof garanderen en 
kansen voor nevenactiviteiten.
Meer info: sophie.de.cauwer@skynet.be

Groepspraktijk te Nieuwpoort op zoek 
naar vervanging voor half mei tot 
half augustus met mogelijkheid tot 
associatie. Georganiseerde week- en 
weekendwacht. EMD. Secretariaat. 
Deels op afspraak. Alles bespreekbaar. 
058/233174 of debaeke.roobaert@
gmail.com

Over te nemen: bloeiende en rendabe-
le dokterspraktijk lichamelijke schade 
evaluatie- verzekeringsgeneeskunde
Begeleiding mogelijk. Inlichtin-
gen: dries.goyens@evplus.be – 
0496/140091

Huisarts met 7 jaar ervaring beschik-
baar voor vervanging van 8 tem 17 
maart, 18 tem 21 april en 3 tem 14 juli 
2017. Uitvalsbasis regio Kortrijk. Con-
tact: vliegendehuisarts@hotmail.com

huisartspraktijk overname omgeving 
Aarschot wegens pensionnering.
0495 22 10 31

Flexibele huisartsenpraktijk zoekt col-
lega voor vervanging juni-september. 
Consultaties op afspraak, secretariaat. 
Geen wachten. Zo interesse, consulta-
ties in asielcentrum. huisartsenalsem-
berg@gmail.com. Dr Vandenbussche 
en Dr de Ghellinck, Vanderveldenlaan 
18, 1652 Alsemberg-02/380 16 00.

Huisartspraktijk overname wegens na-
kende pensionering, na eerst tijdelijke 
samenwerking.
Praktijk gelegen in landelijke gemeen-
te, omgeving Gent. Goede week- en 
weekendwacht.
Meer info: hildelisab@hotmail.com

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

HAP Molenkouter te Zottegem zoekt 
huisarts wegens pensionering van col-
lega. 
Wij bieden aan: diverse patiëntenpo-
pulatie, aangename werksfeer, cen-
traal gelegen modern praktijkgebouw, 
online afsprakensysteem, vrije na-
middag, georganiseerde weekwacht 
en wachtpost in weekend. Start op 
1/12/2017. 
Wij verwachten: engagement, goede 
communicatie, flexibiliteit.
Meer info? 
mail naar hapmolenkouter@outlook.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 03-2933639 
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 rustig 
gelegen met langs voor en achter uit-
zicht op parkgebied in het centrum van 
Belsele (Sint-Niklaas). Bij interesse of 
bijkomende vragen, w.van.daele@
skynet.be

Medisch materiaal

Gezocht materiaal voor opstart nieuwe 
praktijk: onder andere onderzoeksta-
fel, krukjes op wieltjes, doppler toe-
stel, cryopen, eventueel stoelen voor 
wachtzaal,.. Liefst in de buurt van Gent.

 

Arts-specialist in de geriatrie of arts-specialist 
geriater in opleiding 

 
 

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV werft aan 

Uw functie:  

 Om onze medische teams nu te versterken zijn 
wij op zoek naar een enthousiaste geriater. 
 

 Onze dienst is erkend voor het geriatrisch 
zorgprogramma. 

 
 Wachtdienst verdeeld in poolsysteem met 4 

artsen. 
 

 Deeltijds werken bespreekbaar. 
 

 

Voorwaarde:  

Erkenning als arts-specialist in de geriatrie of arts-
specialist geriater in opleiding 
 
 

 

Aanbod:  

Naast een activiteit op de campus Henri Serruys 
bieden wij u zeer interessante contractvoorwaarden. 
 

Geprikkeld? Bezorg uw sollicitatiebrief, CV, diploma’s, 
erkenningen, inschrijving Orde der Artsen (W.-Vl) & 
uittreksel strafregister model 2 aan AZ Sint-Jan 
Brugge-Oostende AV, Personeelsdienst campus H. 
Serruys, Kaïrostraat 84, 8400 Oostende of via e-mail: 
personeelsdienst.oostende@azsintjan.be 

 

Extra info: bij dr. Dirk Vandevondele, diensthoofd 
geriatrie campus H. Serruys op het nummer 059 55 55 
02 of e-mail Dirk.VandeVondele@azsintjan.be  
 
 
U kan ook terecht bij dr. Suzy Van Erum, coördinerend 
arts op het nummer 059 55 51 29 of e-mail 
coordinerendarts.oostende@azsintjan.be 
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Spirometer spirobank te koop wegens 
stopzetting praktijk.
Toestel in goede staat, weinig gebruikt.
Vraagprijs: 100 euro.
Info: katiedepaepe@hotmail.com of 
0474/238706

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: electrische onderzoekstafel 
(duolys-quest) + arm- en beensteunen 
en rollend onderstel in uitstekende 
staat, tabouret, sterilisator, chirur-
gisch materiaal, frigo (A-klasse) + kast,  
materiaalkasten. Mechelen. 
Tel: 0478/775765.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vastgoed

te koop
villa met dokterspraktijk te Geel cen-
trum, rustig gelegen, grote dubbele 
praktijk, voll ingericht en beschik-
baar. aparte mooie ingang, 4 slaap-
kamers 2 badkamers, grote zolder, 
tuin zuidelijk,groot terras, vloerverw, 
alarm, grote garage.Tel 0495/608181 –  
robbergma@telenet.be

Te huur per halve dag: uitstekend gele-
gen gemeubelde praktijkruimte
Grote Steenweg, Berchem
Info & foto’s: 2dehands.be n° 33391362
0478 202752

Luxueus instapklaar app (125m2), 
nieuwbouw 2012, Edegem. Ideale 
ligging op wandelafstand van zieken-
huis. 2 mooie slaapkamers, badkamer 
met bad en douche, open keuken (Sie-
matic), grote lichte leefruimte, parket-
vloer, 3 terrassen (33m2). Alarminstal-
latie. CV. 2 ondergrondse garageboxen 
met berging. Tel: 0479404662

Te huur: zeer goed gelegen 2-slaapka-
mer appartement ( 78 m ² ) in kleine 
residentie te Kortrijk aan de Kasteel-
kaai met zicht op de Leie. Nieuwbouw, 
opgeleverd in 2016. Geïnstalleerde 
keuken met vaatwas, oven, inductie-
kookfornuis, dampkap, koelkast. Geen 
huisdieren toegelaten. Vgp 640 € +  
50 € onkosten.

Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.

Het Instituut voor Klinische Biologie (I.B.C) zoekt een arts of 
apotheker-bioloog voor een samenwerking, onder contract van 
zelfstandige.

Competentieprofiel:
De kandidaat beschikt over voldoende polyvalente competentie 
om de resultaten dagelijks te kunnen valideren.
Zijn/haar verantwoordelijkheid zal meer specifiek gericht zijn op 
de infectieuze en niet-infectieuze serologie.
Ons laboratorium is geaccrediteerd: ISO 15189-2012

Begin van het contract:
• mei 2017

Deeltijds contract:
• 5 tot 9/10e

De kandidaturen moeten worden gericht aan: 
• per post ULB Instituut voor klinische Biologie (I.B.C),  

ter attentie van de directie, 
Terhulpsesteenweg 171,

 1170 BRUSSEL

• en/of per e-mail: ibcdir@ulb.ac.be
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6.  Diabetes on the run

‘Diabetes on the Run’ is een project 
voor intensieve telemonitoring van di-
abetes type 2-patiënten via geconnec-
teerde devices/wearables en een app, 
Healthlook, met daaraan gekoppeld 
gepersonaliseerde telecoaching door 
gespecialiseerde diabeteseducatoren en 
zelf management door de patiënt.
“Op jaarbasis hebben diabetespatiënten 
recht op begeleiding door een educator: 
maximaal vijf uur in het eerste jaar en 
vervolgens een tot drie uur in het twee-
de jaar”, zegt Kim Van Asch, directeur In-
novatie & Projecten bij Solidariteit voor 
het Gezin. “Vaak komt de educator maar 
twee keer een uur per jaar aan huis, ei-
genlijk te weinig. Met de Healthlook-app 
willen we dit omvormen naar een een-
malig huisbezoek met uitleg om daar-
na alle toepassingen vanop afstand te 
kunnen opvolgen. Zo kunnen we veel 
sneller inspelen op veranderende meet-
waarden. Doordat de educator dezelfde 
blijft en de patiënt opvolgt via chat of 
beeldcommunicatie wordt het niet on-
persoonlijk – al kan er als het noodzake-
lijk blijkt, wel nog altijd een huisbezoek 
volgen. We zijn ervan overtuigd dat zo de 
interactie nog zal verbeteren omdat er in 
de loop van het jaar veel meer contact-
momenten zijn.”
In de Healthlook-app worden metingen 
van geconnecteerde devices verzameld. 
Elke patiënt krijgt een digitale glucose-
meter, bloeddrukmeter, weegschaal en 
‘activity tracker’ die via bluetooth zijn 
verbonden met de smartphone of ta-
blet waarop de app draait. “Patiënten 
worden gevraagd om geregeld hun me-
tingen uit te voeren. Die informatie be-
kijken onze diabeteseducatoren vanop 
afstand. Ze adviseren of verwijzen. De 
app biedt ook nog andere voordelen: 
de patiënt kan zelf zijn meetwaarden 
mee opvolgen en de app geeft op basis 
daarvan een internationaal gestandaar-
diseerd advies dat klinisch bewezen is. 
We hebben die normen zelfs nog laten 
aanpassen aan de waarden die Domus 
Medica voor België gebruikt. Ook de arts 
of specialist kan inloggen in de app om 
de meetwaarden op te volgen.”

Partners
Op 1 mei wordt de app normaliter in 
gebruik genomen door 100 diabetespa-
tiënten: 50 die begeleid worden door 
de educatoren van Solidariteit voor het 
Gezin en 50 door die van Bond Moyson/ 
De Voorzorg (Sovervlag).
Voor het project wordt de technologie 
geleverd door Inter Partner Assistance, 
dat de licentie- en verdeelrechten heeft 
op het Healthlook-platform. Ook Roche 
neemt deel aan de samenwerking als le-
verancier van de digitale glucosemeters, 
terwijl Switch een tablet ter beschikking 
stelt aan patiënten die daar zelf niet 
over beschikken en die ook geen smart-
phone hebben. “Want we wilden bij de 
keuze van die 100 niemand uitsluiten.” 
Het MLOZ en Partena zijn ook partner. 
“Zij volgen het project mee op vanuit  
studie-overwegingen: hoe verloopt de 
aanvaarding bij de patiënten? En ze stel-
len samen met ons een mogelijk terug-
betalingsmodel op vanuit de ziekteverze-
kering. We hebben een budget gevraagd 
voor de proefperiode van zes maanden 
van ongeveer 66.000 euro, maar daar 
zitten ook een aantal eenmalige inves-
teringskosten in. Het voorstel voor een 
terugbetalingsmodel dat we uitwerkten, 
gaat uit van een ‘flat fee’ van 200 euro 
per jaar voor de zorgverlener. 
De organisatie kan dan zelf besluiten of ze 
de begeleiding virtueel of aan huis doet, 

in beide gevallen rekening houdend met 
de kosten van de meetinstrumenten die 
gefinancierd worden door de patiënt. 
Want ook vandaag is er geen terugbeta-
ling voor die toestellen. Nu betaalt het Ri-
ziv pas om de drie jaar de kosten van een 
glucosemeter terug. Toch zijn ook bloed-
druk en gewicht interessant om op te vol-
gen, en dus om terugbetaald te worden. 
Maar dan moet je naar een iets hogere 
prijs dan 200 per jaar. Dat bekijken we 
nog verder.”

7.   e-Mental Health:  
zelf aan de slag!

Met e-Mental Health wil de Liberale Mu-
tualiteit aantonen dat psychologische on-
dersteuning laagdrempelig mogelijk kan 
zijn. De Liberale Mutualiteit diende de 
aanvraag voor haar project samen in met 
het Nederlandse Minddistrict, dat interna-
tionaal al verschillende projecten rond on-
line psychologische ondersteuning heeft 
lopen.

“Wie te lang psychologische beslomme-
ringen met zich meezeult, krijgt het vroeg 
of laat moeilijk”, zegt algemeen directeur 
Cathy De Waele van LM Oost-Vlaande-
ren. “Uit recente cijfers blijkt dat slechts 
een op drie personen professionele hulp 

zoekt. Psychische stoornissen staan bo-
vendien met 34% op nummer één als 
oorzaak van invaliditeit, terwijl wacht-
lijsten voor hulp tussen een maand en 
een jaar geen uitzondering zijn. Onder-
zoek wees uit dat 88% van patiënten die 
een beroep doen op toegankelijke eer-
stelijnszorg geholpen zouden zijn. Daar 
willen we op inspelen door de drempel 
te verlagen.”

Gebruikers van de toepassing, die niet 
alleen in een app werkt, maar ook ge-
woon online te raadplegen is via www.
lm.be/oost-vlaanderen, vullen eerst een 
online zelftest in, waarna hen op basis 
van de resultaten enkele van de beschik-
bare modules voorgesteld worden:
• minder piekeren;
• pak je somberheid aan;
• beter slapen;
• fluitend naar het werk;
• zelfbeeld;
• leren ontspannen;
• gezond bewegen;
• gezonde voeding.

Binnen de modules kunnen gebruikers 
filmpjes bekijken van mensen met de-
zelfde klachten, oefeningen uitvoeren en 
info vinden. Ook kunnen ze een mobiel 
dagboek bijhouden om hun acties en vor-
deringen op te volgen. “LM Oost-Vlaan-
deren heeft een eigen psychologe in 
dienst. Leden kunnen bij haar terecht 
voor een gesprek. Wanneer de zelfhulp-
programma’s niet tegemoetkomen aan 
de behoeften van de cliënt verwijzen we 
door naar gespecialiseerde hulp”, zegt 
Bert Goessens, communicatieverant-
woordelijke van LM Oost-Vlaanderen. 
“Er kunnen 300 deelnemers met de mo-
dules aan de slag tijdens dit project. Ze 
kunnen het account een jaar onbeperkt 
en kostenloos gebruiken, maar buiten 
het project betaal je voor een account 39 
euro per jaar. Een algemene terugbeta-
ling voor dit soort online psychologische 
hulp lijkt ons als ziekenfonds wenselijk. 
Door tijdens dit proces voortdurend te 
evalueren, willen we het nut van deze 
mogelijke terugbetaling aantonen.” ❚

Raoul De GrooteJS
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6. Diabetes on the run
7. e-Mental Health
Van de 98 m-Health-proefprojecten die er na de oproep 
van minister Maggie De Block eind juni 2016 werden 
ingediend, krijgen er 24 een halfjaar lang een kans.  
Het is de bedoeling om zo het gebruik van apps en 
mobiele toestellen in de gezondheidszorg gecontroleerd 
uit te testen. Er wordt 3,25 miljoen euro voor 
uitgetrokken. De Specialist stelt de geselecteerde 
projecten aan u voor. In deze aflevering: ‘Diabetes on  
the run’ en ‘e-Mental Health: zelf aan de slag!’.

M-HEALTH


