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…werken de nieuwe artsen minder uren dan 
de oudere mannelijke collega’s die stoppen. 
Deze opmerking hoor ik spijtig genoeg zeer 
vaak. Hierbij wordt echter systematisch 
vergeten dat de oudere mannelijke collega’s 
in de meerderheid van de gevallen een 
partner hadden die deeltijds of voltijds de 
huishoudelijke en gezinstaken op zich nam, en 
die ook heel vaak als secretaresse werkte voor 
de praktijk. Ik houd me hier aan de klassieke 
verdeling ‘man als huisarts en vrouw als 
ondersteunende partner’, omdat dit de meest 
voorkomende situatie was. 

Het gaat hier dus eigenlijk niet om een 
solowerkende arts, zoals men het graag 
voorstelt, maar om een duobaan. Dat dit niet 
erkend wordt, is dubbel beledigend. Enerzijds 
voor alle echtgenotes die het jarenlang mogelijk 
hebben gemaakt dat hun partner een voltijdse 
functie als huisarts kon opnemen. Anderzijds 
voor de jongere vrouwelijke generatie artsen, 
die misschien wel minder uren in de praktijk 

doorbrengen, maar vaak een voltijds werkende 
partner hebben en ook het huishouden en hun 
gezin draaiende houden. En die daar bovenop 
nog eens een schuldgevoel krijgen aangepraat, 
“want kijk eens hoeveel harder de oudere, 
overwegend mannelijke generatie werkte”. Dit 
is een goed voorbeeld van genderbias, waarbij 
een vergelijking gebeurt tussen vroeger en nu 
die absoluut niet fair is.

Ik hoop dat deze analyse dan ook vaker wordt 
opgenomen wanneer de zeer noodzakelijke 
discussie over burn-out bij artsen wordt 
gevoerd. Die is helemaal terecht, maar laten  
we ze wel in de juiste context plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Tania Moerenhout,
huisarts in Het Bareeltje, Halle

Door  
de vervrouwelijking  

van ons beroep…
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“We dachten aanvankelijk 
dat agressie het vaakst 
voorkwam tijdens het 

huisbezoek en de wacht”, aldus de on-
dervoorzitter van de Orde der Artsen. 
“Dat blijkt niet te kloppen. De enquête 
wijst uit dat de meeste incidenten zich 
voordoen op het gewone consult. Poli-
tiebewaking tijdens de wacht of het huis-
bezoek is dus niet de enige en misschien 
zelfs niet de belangrijkste maatregel.” 

De meest voorkomende oorzaken van 
geweld zijn onenigheid rond het uitrei-
ken van een welwillendheidsattest, dron-
kenschap en conflicten over het honora-
rium. De daders zijn vooral patiënten die 
bij de huisarts bekend zijn, meestal met 
een psychiatrisch verleden. Onderzoek 
wijst erop dat de houding van de arts tij-
dens een discussie faciliterend kan zijn 
voor het optreden van geweld. Daarom 
is het aanleren van conflictbeheersing 
een belangrijk preventief middel. In een 
aantal universiteiten is intussen een der-
gelijke opleiding voorhanden. 

We horen dit al jaren…
Vanuit de overheid is een app voor de 
smartphone ontwikkeld. Daarmee wordt 
in geval van nood een alarmsignaal naar 
de centrale 112 gestuurd. De oproep 

wordt prioritair behandeld. Daarnaast 
komt er een sensibiliseringscampagne 
voor de patiënt. Volgens minister Jam-
bon zou die eind dit jaar van start gaan. 
Daarnaast zal Jambon een rondschrijven 
naar de politiezones sturen, om aan te 
sporen tot een samenwerkingsplan met 
de kringen. 

Het is maar de vraag hoe dwingend of 
vrijblijvend de boodschap van de minis-
ter zal zijn. In 2006 ging al een gelijkaar-
dige brief vanuit Binnenlandse Zaken 
naar de provinciegouverneurs. Slechts 
op enkele plaatsen is momenteel een 
samenwerking tussen kring en politie 
opgezet. Voorbeelden zijn Roeselare en 
Sint-Niklaas. Voor het versturen van zijn 
schrijven geeft Jambon geen timing aan. 
Bekend is ook dat niet alle politiekorpsen 
staan te popelen om in een dergelijke 
samenwerking te stappen. Personeels-
tekort is de beperkende factor. “Sommi-
gen beloften van de overheid horen we 
al jaren”, betreurt Roel Van Giel, voorzit-
ter van Domus Medica. “We zouden het 
op prijs stellen als politiezones verplicht 
werden met de kringen in een samen-
werkingsverband te treden.”

Alarmknop in de vestzak
Er bestaat geen wondermiddel tegen 
agressie in de zorgcontext. Als iemand 
de arts plots aanvalt, is het allicht niet 

meer mogelijk nog naar de smart-
phone te grijpen. Johan Uvin van ICT- 
ondersteunend bedrijf PraktijkCoach 
heeft misschien nog wel het meest prak-
tische instrument voor extreme noodsi-
tuaties achter de hand: een alarmknop 
ter grootte van een sleutel, die in een 
broek- of jaszak past en waarop men 
kan drukken als de situatie bedreigend 
wordt. Het toestel schakelt de smartpho-
ne van de arts aan, die drie geluidsopna-
men maakt. Als de operator in de meld-
kamer hoort dat het fout gaat, kan hij de 
hulpdiensten laten uitrukken. Kostprijs 
van het hebbedingetje: 100 euro. Plus 
10 euro abonnement, incluis bewaking 
door de meldkamer. 

Ook al bestaat er geen wondermiddel, 
toch is het in het licht van de recente 
feiten belangrijk dat geen enkele optie 
onbesproken blijft. Na de akelige moord 
op Patrik Roelandt in december 2015, 
blijkt nu dat de arts die vorige zomer in 
Vorst werd aangevallen, niet langer zijn 
beroep kan uitoefenen. ❚

Dr. Michèle Langendries
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Jambon: “Veiligheidsapp komt er in mei”
Op het symposium Medische Wereld (22 april) gaf 67% 
van de respondenten in de zaal aan dat ze recent in  
aanraking waren gekomen met agressie vanwege  
patiënten. “Dit is geen overschatting van de globale  
cijfers”, zegt prof. Michel Deneyer. “Uit de enquête die  
we samen met de VUB uitvoeren, komen gelijkaardige  
gegevens naar voren.”
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Het meldpunt agressie van de Orde 
heeft in 9 maanden 69 meldingen  
gekregen: 80% Vlaamse artsen en 
20% Franstalige artsen.

Een break-the-glass-procedure  
voor de Sumehr

De oplossing ligt bij het gebruik 
van de Sumehr. De Orde steunt 
het idee om daarin een red flag 

aan te brengen. Er kan in een rubriek 
worden voorzien voor het aangeven van 
agressief gedrag, middelenmisbruik en 
bepaalde medicatie. Men kan de patiënt 
van die mogelijkheid op de hoogte bren-
gen, wat op zichzelf als een aanmaning 
tot kalmte kan gelden. “Momenteel kan 
de wachtarts pas de Sumehr raadplegen 
op het ogenblik dat hij elektronisch een 
therapeutische relatie tot stand brengt. 
Maar dan is hij al potentieel in gevaar”, 
merkt Johan Uvin op. “We moeten de 
wachtarts de gelegenheid bieden om 

onmiddellijk als hij telefonisch opgeroe-
pen wordt, naar de Sumehr te kijken.” 
De therapeutische relatie start als de  
patiënt de wachtdienst contacteert.

Prof. Deneyer geeft een extra argument 
aan waarom het openstellen van het 
strafregister geen pertinente optie is:  
er zijn onder de daders zeer weinig  
personen met een crimineel verleden. ❚

M.L.

PRaag (Patrik Roelandt anti-agressie-groep) heeft er  
van meet af aan op aangedrongen dat gegevens zouden 

worden gedeeld tussen artsenkringen en juridische  
overheid, met het oog op de veiligheid van de patiënt.  
De vraag van de groep om kringen inzage te geven in  
relevante gegevens uit het strafregister stuit op een  

categorieke njet van de kant van Jan Jambon.  
Maar ‘zachtere’ alternatieven zijn mogelijk. Iets wat tot 

nog toe niet echt aangereikt was.

De arts die vorige 
zomer in Vorst werd 
aangevallen, kan niet 

langer zijn beroep 
uitoefenen. 

Jan Jambon
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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).
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V oorgangster Maaike Van Over-
loop zei in haar afscheidstoe-
spraak dat huisarts het mooiste 

beroep ter wereld is. Roel Van Giel treedt 
dat volmondig bij. Hij ambieert tijdens 
zijn mandaat de huisarts verder te valori-
seren: “Huisartsen krijgen tegenwoordig 
een even robuuste opleiding als speci-
alisten. Die gelijkwaardigheid komt ook 
tot uiting in het werkveld. 

Er wordt vaak gezegd dat de huisarts een 
‘coach’ is. Voor mij is de huisarts vooral 
een zorgverlener met een zeer goede 
medische kennis, die met weinig diag-
nostische middelen tot een diagnose kan 
komen, rekening houdend de eigen doel-
stellingen van de patiënt. Het is waar dat 
we vanuit dat standpunt voor een stuk 
als coach optreden, omdat niemand be-
ter zijn weg vindt in het systeem van de 

gezondheidszorg dan wij. Maar ik denk 
dat we onze wetenschappelijke expertise 
meer voor het voetlicht moeten brengen, 
zowel bij de overheid als bij het brede 
publiek.” Toch wordt het geen krachtme-
ting met andere zorgberoepen: “We zul-
len iedere zorgdiscipline in de toekomst 
nodig hebben. Elkaar bekampen is verle-
den tijd. We moeten de handen in elkaar 
slaan.”

Via de gemeenten 
naar de bevolking

Het publiek bereiken met bood-
schappen over de zorg is geen ge-

makkelijke opgave. Maar dr. Van Giel ziet 
een uitweg: “Het klopt. Als je in conflict 
treedt of iets luidruchtig in vraag stelt, 
krijg je gemakkelijk aandacht. Met een 
positieve boodschap kom je moeilijker 
in het nieuws. Maar ik verwacht veel van 
de buurtgerichte zorg, die op de eerste-
lijnsconferentie uitgebreid naar voren 
werd geschoven. De gemeenten krijgen 
daarin een belangrijke rol. Via die weg 
zie ik voor de huisartsen een kans om 
vlotter met de bevolking te communice-
ren. We hebben er kringen expliciet toe 
aangespoord het voortouw te nemen in 
het oprichten van de eerstelijnszones, 
en er van meet af aan de gemeenten bij 
te betrekken. ” ❚

Dr. Michèle LangendriesM
S
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Wetenschappelijke kennis  
moet gevaloriseerd worden
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Reeks over innoverende praktijken  
weldra in Medi-Sfeer

Op 30 september 
organiseert Domus Medica 

een Openpraktijkendag, met 
als thema ‘Toegankelijkheid 
van Zorg’. Belangstellenden 

zullen praktijken kunnen 
bezoeken die op een 

creatieve manier de drempel 
naar de huisartsgeneeskunde 

verlagen. In overleg met 
Domus Medica brengt Medi-

Sfeer een reeks waarin 
telkens een deelnemende 

praktijk bezocht wordt.

N iet minder dan 48 praktijken heb-
ben zich ingeschreven, verdeeld 
over alle Vlaamse provincies en 

Brussel. “Ik zie bij die huisartsen en hun 
medewerkers een grote bereidheid om 
hun deuren voor bezoekers open te zet-
ten”, zegt Lieve Van Rompay, verantwoor-
delijke van het kennisdomein Praktijkor-
ganisatie bij Domus Medica. De praktijken 
hebben zeer diverse initiatieven geno-
men, gaande van het beschikbaar stellen 
van een hanteerbaar afsprakensys teem 
tot het aanbieden van verstrooiing voor 
patiënten die in de wachtzaal het consult 
met de arts tegemoetzien. 

Lieve Van Rompay is momenteel bezig 
met het onderverdelen van de deelne-
mende praktijken naargelang de manier 
die ze gekozen hebben om de toeganke-
lijkheid te bevorderen. Op termijn zal er 
op de website van Domus Medica een 
kaart worden geplaatst, met daarop de 
verschillende praktijken en hun focus. 
Op de Openpraktijkendag zal er in ie-
dere praktijk een expert aanwezig zijn, 
om op de vragen van de bezoekers te 
antwoorden. Dat kan bijvoorbeeld een 
architect zijn, of iemand die in een mul-
ticulturele praktijk een tolkensysteem 
heeft opgezet. 

Domus Medica zal op langere termijn 
een platform opzetten, waarmee belang-
stellende artsen voor bepaalde specifie-
ke ontwikkelingen naar betrouwbare be-
drijven kunnen worden doorverwezen. 
De eerste aflevering van onze reeks leest 
u in het volgende nummer (magazine) 
van Medi-Sfeer. ❚

M.L.

Roel Van Giel: “De huisarts als een 
coach bestempelen is te beperkend.”

Roel Van Giel is sinds 
begin dit jaar voorzitter 

van Domus Medica. 
Wat zijn de plannen? 

“Domus Medica is voor 
mij in eerste instantie 
een wetenschappelijke 

vereniging en een 
beroepsvereniging 
van huisartsen en 

huisartsenkringen”, 
aldus dr. Van Giel. “De 

syndicale activiteit is 
‘maar’ een instrument 

om de concepten die we 
binnen Domus Medica 
ontwikkelen, naar de 

praktijk te kunnen 
vertalen.”

“We hebben er 
kringen expliciet 

toe aangespoord het 
voortouw te nemen in 
het oprichten van de 

eerstelijnszones.” 
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B eide Brusselse ministers, be-
voegd voor Gezondheidsbeleid, 
verwachten dat dit Europese 

perspectief gunstige gevolgen zal heb-
ben voor de plaatselijke economie. De 
hoofdstad telt nu al 53 startups in het 
domein van e-gezondheid, goed voor 
60% van het totale Belgische contingent.

Brussel hinkte achterop in de ontwik-
keling van e-gezondheid, maar maakt 
een inhaalbeweging. Begin 2016 waren 
250.000 patiënten ingeschreven bij het 
Brussels Gezondheidsnetwerk. In maart 
van dit jaar waren het er al 450.000, 
wat neerkomt op 40% van de bevol-
king. De stijging is niet alleen het ge-
volg van geïnvesteerde fondsen, maar 
ook van sensibiliseringswerk. Vorig jaar 

vond in Brussel de eerste ‘Week van de  
e-gezondheid’ plaats, die via media en 
evenementen de bevolking (en de zorg-
verleners) overstag wou doen gaan.  
In de maand erna verdriedubbelde 
het aantal patiënten met een informed  
consent voor gegevensdeling. 

Lezen de ziekenhuizen 
Sumehrs?
Momenteel loopt de tweede editie van 
de ‘Week van de e-gezondheid’ (24-28 
april). Daarbij zullen voor het eerst ‘Con-
nected Hospital Health Awards’ worden 
uitgereikt. Ze gelden als beloning voor 
ziekenhuizen die hun beste beentje 
voorzetten bij elektronische gegevens-
deling. Op het ogenblik dat deze krant 

werd afgesloten, was nog niet duidelijk 
welke ziekenhuizen in de prijzen vallen. 
Wat wel bekend is, zijn gegevens over 
het publiceren en raadplegen van elek-
tronische documenten (zie afbeelding). 
En lezen de ziekenhuizen ook Sumehrs? 
“Minstens de helft van de Brusselse  
ziekenhuizen heeft de nodige uitrusting 
om de Sumehrs te lezen”, zegt Pablo 

D’Alcantara, de directeur van Abrumet, 
dat het Brussels Gezondheidsnetwerk 
beheert. “In een aantal ziekenhuizen 
opent de Sumehr zich automatisch bij 
een contact tussen patiënt en Sumehr. 
We zijn er nog niet voor 100%, maar dat 
komt wel.” ❚

Dr. Michèle Langendries
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Brussel gaat Europees met e-gezondheid
Ministers Guy Van Hengel en Didier Gosuin zeggen het 
met trots: niet Vlaanderen of Wallonië, maar Brussel 
vertegenwoordigt ons land in een project van de Europese 
Commissie voor het ontwikkelen van een Europees 
patiëntendossier. In tegenstelling tot de rest van België 
gebruikt het Brussels Gezondheidsnetwerk een software 
die het mogelijk maakt gegevens met andere landen uit te 
wisselen.
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De Wereldgezondheidsorganisa-
tie omschrijft health advocacy 
als een handeling die inspeelt 

op biologische, culturele, sociale, econo-
mische en politieke factoren en op om-
gevings-, klimaat- en gedragsfactoren 
om een staat van fysiek, mentaal en so-
ciaal welzijn te bekomen of te behouden 
bij de patiënten. Het wordt algemeen 
erkend als een belangrijke taak en ver-
antwoordelijkheid van zorgverstrekkers 
en vormt een van de centrale eindter-
men in opleidingsprogramma’s overal 
ter wereld. Zo werd health advocacy 
opgenomen in het framework opgesteld 
door de Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada. Dat wordt onder-
tussen in steeds meer landen gebruikt in 
de curricula van zorgverstrekkers, sinds 
kort ook in de Vlaamse opleiding huis-
artsgeneeskunde.

Een probleem waarmee health advocacy 
kampt, is de veelheid aan concepten en 
invullingen die het krijgt. “De onduide-
lijkheid staat in schril contrast met het 
belang, het nut en de mogelijkheden 
op vlak van gezondheidswinst, vooral 
dan voor de eerste lijn”, zegt De Loose. 
Met zijn onderzoek wilde hij nagaan wat 
Vlaamse huisartsen onder health advo-
cacy verstaan. Welke rol ze voor zichzelf 
weggelegd zien. Maar ook welke rem-
mende of faciliterende factoren ze op-
merken. De Loose interviewde hiervoor 
negen huisartsen. Een eerste vaststel-
ling: niet alle huisartsen zijn vertrouwd 
met het begrip health advocacy. “Som-
migen konden het spontaan definiëren 
of er een invulling van geven, anderen 
voelden zich onzeker maar konden toch 
enkele kenmerken opnoemen en voor 
een derde groep is het een onbekende 
term.”

Tijdsgebrek 
“Op basis van de voorbeelden van health 
advocacy die door de Vlaamse huisart-
sen werden gegeven, konden we vier 
verschillende niveaus onderscheiden. 
De eerste categorie speelt zich af op pa-
tiëntenniveau, waarbij de arts bij een in-
dividuele patiënt een gevaar voor diens 
gezondheid vaststelt en vervolgens de 
gezondheid van dat individu tracht te 
behouden of te verbeteren. Bij het twee-

de, derde en vierde niveau stelt de arts 
een onrecht of gevaar vast voor de ge-
zondheid van meerdere personen en 
onderneemt hij actie met de bedoeling 
de gezondheid van een groep patiënten 
te verdedigen”, legt Lowie De Loose uit. 
Deze drie niveaus worden benoemd als 
community-niveau, populatieniveau en 
externe populatie.

“De eerste stap om de gezondheid en 
de belangen van de patiënt te verdedi-
gen, is identificeren dat de gezondheid 
of de rechten van de patiënt bedreigd 
worden. Het probleem of onrecht kan 
zuiver medisch zijn, maar kan eveneens 
een probleem zijn in het gebruik van 
gezondheidszorg of een bedreiging vor-
men voor het psychosociaal of sociaal 
welzijn”, aldus De Loose.

De geïnterviewde huisartsen stellen vast 
dat er heel wat remmende factoren zijn 
om health advocacy uit te voeren: tijds-
gebrek, arbeidsintensiviteit, workload, 
gebrek aan financiële beloning, het ge-
voel overspoeld te worden door deze 
taak, twijfel of een tussenkomst terecht 
is en of ze gunstig resultaat zal opleve-
ren, negatieve perceptie door de omge-
ving, gebrek aan motivatie bij de patiënt 
en gevaar voor inbreuken op de privacy 
van patiënten. De belangrijkste rem om 
de individueel of op groepsniveau te on-
dersteunen, blijkt alvast tijdsgebrek te 
zijn. “Het kost veel tijd en energie en je 
kan niet alles aanpakken. Je moet keuzes 
maken”, verwoordde een van de artsen 
een terugkerend gevoel. 

Faciliterende factoren
Het actief verdedigen van de patiënten-
rechten wordt ook als zeer arbeidsinten-
sief ervaren. De vele en vaak ook ondui-
delijke administratie speelt hierbij een 
niet te onderschatten rol. De moeilijke 
communicatie met andere hulpverle-
ners (beperkte bereikbaarheid, wisselen-
de mensen op bepaalde functies, anders 
softwareprogramma’s) en de privacy 
van de patiënt maken dat een interven-
tie als zeer veeleisend wordt aanzien. 
Huisartsen uit de prestatiegeneeskunde 
vermelden dat ze niet-noodzakelijk rou-
tinematig werk voorrang geven omdat 
er een financiële vergoeding tegenover 
staat. “Ik betrap mezelf erop dat het be-
talingssysteem er altijd komt tussenfiet-
sen”, zegt een van de artsen.

Gelukkig zijn er niet alleen belemme-
rende, maar ook faciliterende factoren. 
Verontwaardiging blijkt de factor bij 
uitstek te zijn die de huisartsen drijft. 
“Ik blijf boos worden als ik dingen zie 
die niet correct zijn. Die verontwaardi-
ging is de motor van maatschappelijke 
verandering”, aldus een van de onder-
vraagde artsen. Wanneer een tussen-
komst van health advocacy een positief 
resultaat oplevert of de gezondheid van 
de patiënt meetbaar verbeterd heeft, 
geeft dat de huisarts veel voldoening. 
Ook dat kan een stimulans zijn. Art-
sen gaan zich ook sneller engageren 
als de problematiek hen interesseert of 
hun eigen kennis verrijkt. Tot slot ge-
ven de huisartsen aan dat het zien van 

voorbeelden van health advocacy cru-
ciaal is. Tijdens de opleiding kwam het  
onderwerp alvast te weinig aan bod. 
Daarom pleiten de huisartsen er voor 
health advocacy aan bod te laten komen 
tijdens geaccrediteerde bijscholing.

Overheid 
Uit het onderzoek blijkt dat een forfaitair 
systeem beter aangepast is om werk te 
maken van health advocacy dan een sys-
teem gebaseerd op prestatiegeneeskun-
de. Een groepspraktijk biedt meer ruimte 
en flexibiliteit om aan health advocacy te 
doen. Bovendien heb je als groep artsen 
ook meer slagkracht. Alle artsen geven 
aan dat je als multidisciplinaire groep 
meer zaken in beweging kan zetten op 
groepsniveau en dat een groep met ver-
schillende invalshoeken een verschei-
denheid aan ideeën kan aanbrengen. 
Vaak wordt de aanwezigheid van een 
secretariaat aangehaald als een belang-
rijke factor in het verminderen van de 
workload. 

Wil health advocacy echt van de grond 
komen, dan moet de overheid haar 
verantwoordelijkheid opnemen. Zowel 
op populatie- als op functiegebaseerde 
financiering wordt door de bevraagde 
huisartsen gevraagd. Ook overheids-
campagnes kunnen de artsen onder-
steunen om op individueel niveau aan 
health advocacy te doen. ❚

Filip CeulemansM
S
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Is de Vlaamse huisarts een geboren health 
advocate?

BEROEPSNIEUWS

De Vlaamse huisarts wil de rol van health advocate 
op zich nemen. Maar de handvatten ontbreken  

vaak om zich echt op dit vlak te engageren.  
Dat is het besluit van de masterproef huisarts-

geneeskunde van Lowie De Loose aan de UGent.
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Beste collega’s,

We gaan er geen doekjes om winden: dit is een war-
me oproep naar financiële steun. De zakelijke toon van 
ons verzoek is misschien iets minder gebruikelijk vanuit 
een vereniging die haar discours doorgaans richt op het 
bevorderen van psychisch en lichamelijk welzijn. Maar 
laten we wel wezen, het vergaat ons op dat vlak zoals 
andere structuren: koken kost geld. 

Goed besteed geld, zonder twijfel. Want wie zorgt er 
voor ons, artsen, als wij het moeilijk krijgen? Sinds het 
prille begin, zowat 10 jaar geleden, is Doctors4Doctors 
een vereniging van artsen met één centrale doelstel-
ling: zorg dragen voor andere artsen.

Ook de laatste tijd hebben we niet stilgezeten. We heb-
ben zopas een actieplan uitgewerkt om de 14 aanbe-
velingen van de KCE-richtlijn rond preventie en aanpak 
van burn-out bij artsen naar de praktijk te vertalen. We 
willen van onderuit mee richting blijven geven aan een 
gezondheidsbeleid dat ook zorg draagt voor zijn artsen.

Helaas ziet het er naar uit dat we dit voorlopig nog een 
tijdje met eigen middelen zullen moeten realiseren, 
want financiële steun van buitenaf lijkt er alsnog niet 
in te zitten.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel: we voelen 
dat we door jullie gedragen worden. Daaruit putten we 
de motivatie om verder te doen. Nog even in het kort 
wie we zijn en waar we voor staan.

Waar we naar streven
Doctors4Doctors:

• ontwikkelt expertise in de specifieke zorg naar 
artsen;

• wil het taboe doorbreken dat artsen omnipotent zijn, 
en een cultuurverandering tot stand brengen waar 
het toegelaten is om ook een kwetsbare mens te 
zijn; 

• traint artsen om hulp te zoeken wanneer nodig; 
• wijst in voordrachten op het belang van preventieve 

acties op verschillende vlakken;
• promoot zowel mentale als fysieke gezondheid;
• stimuleert artsen om de tijd te nemen voor zelfzorg 

en zelfreflectie;
• promoot een gezonde werkomgeving, zowel bij 

huisartsen als in ziekenhuizen.

Een uitwaaierend pilootproject
We zijn begonnen in Antwerpen, als pilootproject, en 
ondertussen uitgewaaierd over heel Vlaanderen. Sinds 
de oprichting deden al zo’n 250 collega’s een beroep op 
Doctors4Doctors. Dat waren zowel huisartsen als haio’s, 
specialisten en ASO’s. Vooral die laatste groep is sterk 
vertegenwoordigd. We konden ons project ontwikkelen 
dankzij het peterschap van de Orde van Antwerpen, 
meer specifiek door de Prijs Verhulst-Van Eeckhoven, 
die we in 2013 in ontvangst mochten nemen.

Co-arts ziet het levenslicht
Onze reflecties en ons dagelijks werk op het terrein de-
den het concept van co-arts ontstaan: een arts die op 
het terrein waakzaam zou blijven voor signalen afkom-
stig van noodlijdende collega’s. En die een helpende 
hand zou reiken. Onze uitdaging was om artsen uit te 
nodigen een cursus te volgen waar ze zouden leren 
voor hun collega’s co-arts te worden. Zouden deze 
co-artsen door peer support de cultuur van zelfzorg en 
zorg naar elkaar  kunnen bevorderen?

Voor deze nieuwe ontwikkeling konden we rekenen op 
de steun van Domus Medica en de huisartsenkringen. 
Middelen kregen we aanvankelijk van de Koning Bou-
dewijn Stichting, en gelukkig daarna van de Vlaamse 
Gemeenschap.

We zien nu stilaan de eerste effecten en raken ervan 
overtuigd dat interveniëren vanuit de basis met geën-
gageerde vrijwilligers heel verbindend werkt. Op 
de conferentie van European Association of Phy-
sician Health (EAPH), amper een paar dagen ge-
leden in Parijs, werd onze voorzitter dr. Andy De 
Witte uitgenodigd om dit uniek pionierswerk te 
komen voorstellen. Onze volgende stap is nu om 
ook in ziekenhuizen deze collegiale steun en peer 
support binnen te brengen. 

Groeiend netwerk 
Ondertussen is er ook vanuit de Nationale Raad 
van de Orde der Artsen een nieuw initiatief rond 
het welzijn van de arts ontstaan: Arts in Nood. En 
ook binnen Domus Medica is het kennisdomein 
Praktijkorganisatie samen met ECHTT projecten 
aan het uitwerken. Het zal nu zaak zijn om aanslui-
ting en afstemming te vinden met alle bestaande 
organisaties, en dit zonder onze autonomie te ver-
liezen, of op te gaan in eindeloos vergaderwerk. 

We moeten duidelijk stellen wie wat doet, zodat er ook 
voor iedereen in het veld duidelijkheid komt.

Wat kan ik als arts doen?
Terug naar de orde van de dag. We stellen jullie voor lid 
te worden van Doctors4Doctors. Het lidgeld is vastge-
steld op 40 euro, de prijs van een consult bij de speci-
alist. Voor jullie een bescheiden bijdrage, maar meteen 
ook een geste met een belangrijke symbolische waar-
de. Voor ons een hele hulp. Voor 250 euro per jaar wordt 
men steunend lid. Voor 2.500 euro, erelid.

In de brief die u onder blister met deze krant ontving, 
zijn nog een paar gegevens samengevat. Maar voor wie 
niet goed is in het beheer van losse bladen, toch nog 
even ons rekeningnummer: BE08 7350 4618 4213. Met 
dank. ❚

Dr. Andy De Witte,
voorzitter vzw Doctors4Doctors

Dr. Eric Boydens,
afgevaardigd beheerder  

vzw Doctors4Doctors
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D e collegiale binding binnen 
Huisartsenkring Wilrijk heeft 
nochtans vormgegeven aan 

één van de belangrijkste argumenten 
om jongere krachten te motiveren: de 

wachtpost Zuid, waarvan het be-
heer en gebruik worden ge-

deeld met Huisartsenkring 
Hoboken-Kiel-Valaar. “En 

het is niet dat we de 
recent gevestigde col-
lega’s negeren”, aldus 
dr. Vandeplas.

 “Maar als we hen vragen wat ze van de 
kring verwachten, dan komt er naar ons 
gevoel weinig respons. Wij hadden als 
beginnende artsen duidelijk meer nood 
aan een kring. We waren een generatie 
van solisten, wat betekent dat we een 
structuur zochten om met andere verte-
genwoordigers van onze beroepsgroep 
in contact te treden. Collegiaal overleg 
en de continuïteit van de zorg worden 
momenteel zeer vlot geregeld binnen 
grote groepspraktijken.” 

M
S

11
58

3N

Wetenschappelijke  
en syndicale activiteiten  
moeten gescheiden blijven

“We functioneren hier al 25 jaar lang als een groep 
vrienden”, zegt Jan Vandeplas, voorzitter van 
Huisartsenkring Wilrijk. Op zich een positief gegeven, 
maar tegelijk weet hij ook dat hechte 
netwerken soms moeilijk van buitenaf 
toegankelijk zijn. Dat is een beetje 
waar hij en ondervoorzitter Peter 
Theerens mee zitten: jonge artsen 
kijken nogal passief naar het 
kringgebeuren.

BEROEPSNIEUWS
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W achtpost Zuid vindt 
een trotse voorzitter in 
de persoon van Peter 

Theerens. “We hebben hier twee jaar 
aan gewerkt. We hebben zelfs het 
meubilair eigenhandig geïnstalleerd”, 
zegt hij. De ongerustheid is des te 
groter dat de overheid op termijn 
een transfer zal eisen naar de site 
van een ziekenhuis. De Wilrijkse 
artsen waren bereid het comfort 

van een wachtdienst vanuit de 
eigen praktijk op te geven, omdat 
ze zich bewust zijn van de huidige 
noden. Maar het moet wel werk- en 
leefbaar blijven. Voor de overstap 
naar de wachtpost kregen ze het 
een en ander in de plaats: “Een 
ruime keuken, waar we tijdens de 
luwe momenten van de wachtdienst 
van gedachten kunnen wisselen, 
onderling én met de collega’s van 

Hoboken-Kiel-Valaar. Dat hadden we 
vroeger dan weer niet. Als we naar 
de site van een ziekenhuis gaan, 
zullen we misschien vrede moeten 
nemen met de lokalen die ons 
worden toegewezen. Een shift van 
8 uur draaien in een hokje zonder 
vensters? Neen, dank u.” 
Overigens leeft de vrees dat de 
overheid de wachtposten 24/7 
zal laten bemannen, zodat de 

huisartsen de eigen praktijk deeltijds 
moeten sluiten. “Zeker als men de 
wachtposten naast een spoeddienst 
plaatst, is het logisch dat de 
wachtpost net zoals de spoeddienst 
24/7 toegankelijk blijft. Hoe moet de 
bevolking anders haar weg vinden in 
de regeling? Maar het zou wenselijk 
zijn dat men daar dan huisartsen 
zonder eigen praktijk plaatst, die 
alleen met de wachtdienst bezig zijn.”

“Een shift van 8 uur 
draaien in een hokje 

zonder venster? Neen, 
dank u.” 

Wachtdienst in een hokje zonder vensters

 *Prijzen april 2017

20 mg 40 mg

28 tabl. € 8,56 € 12,89

56 tabl. € 12,70 € 22,62

100 tabl. € 19,19 € 31,94

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Pantomed 20 mg maagsapresistente tabletten Pantomed 40 mg maagsapresistente tabletten. 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Pantomed 20 mg: Iedere maagsapresistente tablet bevat 20 mg pantoprazol 
(als natrium-sesquihydraat). Pantomed 40 mg: Iedere maagsapresistente tablet bevat 40 mg pantoprazol (als natrium-sesquihy-
draat). FARMACEUTISCHE VORM Maagsapresistente tablet (tablet).Pantomed 20 mg: Een gele, ovale biconvexe fi lmomhulde ta-
blet, met aan één zijde in bruine inkt de opdruk “P20”. Pantomed 40 mg: Een gele, ovale biconvexe fi lmomhulde tablet, met aan 
één zijde in bruine inkt de opdruk “P40”. THERAPEUTISCHE INDICATIES Pantomed 20 mg: Pantomed is geïndiceerd voor gebruik 
bij volwassenen en adolescenten in de leeftijd van 12 jaar en ouder voor: Symptomatische gastro-oesofageale refl uxaandoenin-
gen; Langdurige behandeling en ter voorkoming van recidieven van refl uxoesofagitis.Pantomed is geïndiceerd voor gebruik bij vol-
wassenen voor: Preventie van gastroduodenale ulcera die geïnduceerd zijn door niet-selectieve niet-steroïdale anti-infl ammatoi-
re middelen (NSAID’s) bij risicopatiënten bij wie continue behandeling met NSAID’s nodig is. Pantomed 40 mg: Pantomed is 
geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en adolescenten in de leeftijd van 12 jaar en ouder voor: Refl uxoesofagitis. Pantomed 
is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor:de eradicatie van Helicobacter pylori (H. pylori) in combinatie met geschikte an-
tibiotica bij patiënten met H. pylori geassocieerde ulcera; maag- en duodenumulcus. Zollinger-Ellison-syndroom en andere aan-
doeningen die gepaard gaan met pathologische hypersecretie. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Pantomed 20 mg: Dosering 
Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder Symptomatische gastro-oesofageale refl uxaandoeningen. De aanbevolen 
orale dosering is één Pantomed 20 mg tablet per dag. Symptoomverlichting wordt over het algemeen bereikt binnen 2-4 weken. 
Wanneer dit niet volstaat, zal de 
symptoomverlichting gewoonlijk 
bereikt worden na nogmaals 4 we-
ken behandeling. Wanneer symp-
toomverlichting bereikt is, kunnen 
terugkerende symptomen onder 
controle worden gehouden door 
het instellen van een “on-de-
mand” regime van eenmaal daags 
20 mg, door het nemen van één 
tablet indien nodig. In geval symp-
tomen met een “on-demand” be-
handeling niet naar tevredenheid 
onder controle gehouden kunnen 
worden, zou omzetten naar conti-
nue therapie overwogen kunnen 
worden. Langdurige behandeling 
en voorkomen van recidieven van 
refl uxoesofagitis Voor langdurige 
behandeling wordt een onder-
houdsdosering van één Pantomed 
20 mg tablet per dag aangeraden. 
Wanneer een recidief optreedt, 
kan de dosering verhoogd worden 
naar 40 mg pantoprazol per dag. 
Pantomed 40 mg tablet is beschik-
baar voor deze behandeling. Na 
genezing van het recidief kan de 
dosering weer teruggebracht wor-
den naar Pantomed 20 mg tablet. 
Volwassenen Preventie van 
gastroduodenale ulcera die geïn-
duceerd zijn door niet-selectieve 
niet-steroïdale anti-infl ammatoire 
middelen (NSAID’s) bij risicopati-
enten bij wie continue behande-
ling met NSAID’s nodig is. De aan-
bevolen orale dosering is één 
Pantomed 20 mg tablet per dag. 
Patiënten met leverfunctiestoor-
nissen Bij patiënten met ernstige 
leverfunctiestoornissen dient de 
dosering van 20 mg pantoprazol 
per dag niet te worden overschre-
den. Patiënten met nierfunc-
tiestoornissen Bij patiënten met 
nierfunctiestoornissen is een do-
sisaanpassing niet nodig. Ouderen 
Bij oudere patiënten is een dosis-
aanpassing niet nodig. Pediatri-
sche patiënten. Pantomed wordt 
niet aangeraden voor gebruik bij 
kinderen jonger dan 12 jaar van-
wege beperkte gegevens over vei-
ligheid en werkzaamheid in deze 
leeftijdsgroep. Wijze van toedie-
ning Oraal gebruik. De tabletten 
mogen niet gekauwd of fi jnge-
maakt worden en dienen één uur 
vóór een maaltijd in hun geheel 
met wat water ingenomen wor-
den. Pantomed 40 mg: Dosering 
Volwassenen en adolescenten 
van 12 jaar en ouder Refl uxoesofa-
gitis Eén tablet Pantomed per dag. 
In individuele gevallen kan de do-
sering worden verdubbeld (verho-
ging naar 2 tabletten Pantomed 
per dag), in het bijzonder wanneer 
er geen respons is op andere be-
handelingen. Voor de behandeling 
van refl uxoesofagitis is meestal 
een behandelingsduur van 4 we-
ken vereist. Indien dit niet vol-
doende is, zal genezing meestal 
binnen de volgende 4 weken be-
reikt worden. Volwassenen Eradi-
catie van H. pylori in combinatie 
met twee geschikte antibiotica Bij 
H. pylori positieve patiënten met 
maag- of darmulcera, dient eradi-
catie van de bacterie te worden 
verkregen met een combinatie-
therapie. Men dient de offi ciële lo-
kale richtlijnen (bv. nationale aan-
bevelingen) met betrekking tot 
bacteriële resistentie en het ge-
schikte gebruik en voorschrijven 
van antibacteriële stoffen in over-
weging te nemen. Voor de eradi-
catie van H. pylori kunnen, afhan-
kelijk van het resistentiepatroon, 
de volgende combinaties worden 
aangeraden: a) tweemaal daags één tablet Pantomed + tweemaal daags 1000 mg amoxicilline + tweemaal daags 500 mg claritro-
mycine b) tweemaal daags één tablet Pantomed + tweemaal daags 400-500 mg metronidazol (of 500 mg tinidazol) + tweemaal 
daags 250-500 mg claritromycine c) tweemaal daags één tablet Pantomed + tweemaal daags 1000 mg amoxicilline + tweemaal 
daags 400-500 mg metronidazol (of 500 mg tinidazol) Bij de combinatietherapie voor de eradicatie van de H. pylori infectie dient 
de tweede Pantomed tablet 1 uur vóór de avondmaaltijd genomen te worden. De combinatietherapie wordt over het algemeen 
toegepast voor een periode van 7 dagen en kan worden verlengd met nog eens 7 dagen tot een maximale duur van 2 weken. In-
dien additionele behandeling met pantoprazol noodzakelijk is om genezing van de ulcera te verzekeren, dienen de behandelsche-
ma’s voor duodenum- of maagulcus te worden gevolgd. Indien combinatietherapie geen optie is, bv. de patiënt is H. pylori nega-
tief, gelden de volgende doseringsaanbevelingen voor Pantomed monotherapie: Behandeling van maagulcus: Eén tablet 
Pantomed per dag. In individuele gevallen kan de dosering worden verdubbeld (verhoging naar 2 tabletten Pantomed per dag), in 
het bijzonder wanneer er geen respons is op andere behandelingen. Een periode van 4 weken is gewoonlijk noodzakelijk voor de 
behandeling van maagulcus. Wanneer dit onvoldoende is, wordt meestal genezing verkregen binnen een additionele behandeling 
van 4 weken. Behandeling van duodenumulcus: Eén tablet Pantomed per dag. In individuele gevallen kan de dosering worden ver-
dubbeld (verhoging naar 2 tabletten Pantomed per dag), in het bijzonder wanneer er geen respons is op andere behandelingen. 
Een duodenumulcus geneest doorgaans binnen 2 weken. Indien een periode van 2 weken onvoldoende is, wordt genezing in bij-
na alle gevallen verkregen binnen een additionele periode van 2 weken. Zollinger-Ellison syndroom en andere aandoeningen die 
gepaard gaan met pathologische hypersecretie Voor de langdurige behandeling van Zollinger-Ellison-syndroom en andere aan-
doeningen die gepaard gaan met pathologische hypersecretie, dienen patiënten hun behandeling te starten met een dagelijkse 
dosis van 80 mg (2 tabletten Pantomed 40 mg). Daarna kan de dosering, op geleide van maagzuurbepalingen, naar behoefte naar 
boven of beneden aangepast worden. Dosissen boven 80 mg per dag moeten worden verdeeld over twee giften per dag. Een tij-
delijke verhoging van de dosering boven 160 mg pantoprazol is mogelijk, maar niet langer dan nodig is om een adequate zuurcon-
trole te bereiken. De behandelingsduur van Zollinger-Ellison-syndroom en andere aandoeningen met pathologische hypersecre-

tie is niet gelimiteerd en dient aangepast te worden aan de klinische 
behoefte. Patiënten met leverfunctiestoornissen: Bij patiënten met een 
ernstige leverfunctiestoornis mag een dagelijkse dosis van 20 mg panto-
prazol (1 tablet van 20 mg pantoprazol) niet overschreden worden. Pan-
tomed mag niet gebruikt worden in de combinatietherapie voor de era-
dicatie van H. pylori bij patiënten met matige tot ernstige 
leverfunctiestoornissen, daar tot op heden geen gegevens beschikbaar 
zijn over de werkzaamheid en veiligheid van een dergelijke combinatie-
therapie met Pantomed bij deze patiënten. Patiënten met nierfunc-
tiestoornissen: Bij patiënten met nierfunctiestoornissen is een dosis-
aanpassing niet nodig. Pantomed mag niet gebruikt worden in de 
combinatietherapie voor eradicatie van H. pylori bij patiënten met nierfunctiestoornissen, omdat op dit moment geen gegevens 
beschikbaar zijn over de werkzaamheid en veiligheid van Pantomed in de combinatietherapie bij deze patiënten. Ouderen: Bij ou-
dere patiënten is een dosisaanpassing niet nodig. Pediatrische patiënten: Pantomed wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kin-
deren jonger dan 12 jaar vanwege beperkte gegevens met betrekking tot veiligheid en werkzaamheid in deze leeftijdsgroep. Wij-
ze van toediening Oraal gebruik: De tabletten mogen niet gekauwd of fi jngemaakt worden en dienen één uur vóór een maaltijd in 

hun geheel met wat water ingeno-
men worden. CONTRA-INDICATIES: 
Overgevoeligheid voor de werkza-
me stof, gesubstitueerde benzimi-
dazolen of voor één van de hulp-
stoffen. BIJWERKINGEN: Er kan 
verwacht worden dat ongeveer 5% 
van de patiënten bijwerkingen er-
vaart. De meest frequent gerappor-
teerde bijwerkingen zijn diarree en 
hoofdpijn, beide optredend bij on-
geveer 1% van de patiënten. De ta-
bel hieronder geeft de gerappor-
teerde bijwerkingen met 
pantoprazol weer, gerangschikt 
volgens onderstaande frequen-
tieclassificatie: 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 wor-
den bepaald). Voor alle bijwerkin-
gen die gerapporteerd zijn tijdens 
de post-marketing ervaring is het 
niet mogelijk om één van de bijwer-
kingenfrequenties toe te kennen en 
daarom worden zij genoemd met 
een “niet bekend” frequentie. Bin-
nen iedere frequentiegroep wor-
den bijwerkingen gerangschikt 
naar afnemende ernst. Tabel 1. Bij-
werkingen met pantoprazol in klini-
sche studies en post-marketing 
ervaring. Bloed- en lymfestelse-
laandoeningen Zelden: Agranulo-
cytose - Zeer zelden: Trombo-
cytopenie; Leukopenie; 
Pancytopenie. Immuunsystee-
maandoeningen Zelden: Overge-
voeligheid (inclusief anafylactische 
reacties en anafylactische shock). 
Voedings- en stofwisselingsstoor-
nissen Zelden: Hyperlipidemie en 
toename van lipiden (triglyceriden, 
cholesterol); gewichts-veranderin-
gen - Niet bekend: Hyponatriëmie; 
Hypomagnesiëmie; Hypocalci-
emie(1); Hypokaliëmie. Psychische 
stoornissen Soms: Slaapstoornis-
sen - Zelden: Depressie (en alle ver-
ergeringen) - Zeer zelden: Desori-
entatie (en alle verergeringen) - Niet 
bekend: Hallucinaties, Verwarring 
(vooral bij vatbare patiënten, even-
als de verergeringen van deze 
symptomen indien ze al aanwezig 
waren). Zenuwstelselaandoenin-
gen Soms: Hoofdpijn; Duizeligheid - 
Zelden: Smaakstoornissen - Niet 
bekend: Paresthesie. Oogaandoe-
ningen Zelden: Stoornissen van het 
gezichtsvermogen/wazig zien.  
Maagdarmstelsel-aandoeningen 
Soms: Diarree; Misselijkheid/ bra-
ken; Opgezette buik en opgeblazen 
gevoel; Obstipatie; Droge mond; 
Abdominale pijn en ongemak. Le-
ver- en galaandoeningen Soms: 
Verhoogde leverenzymen (transa-
minasen, γ-GT) - Zelden: Verhoogde 
bilirubine - Niet bekend: Hepatocel-
lulaire schade, geelzucht, leverfa-
len. Huid-en onderhuidaandoenin-
gen Soms: Rash/exantheem/
erupties; Pruritis - Zelden: Urtica-
ria;Angio-oedeem - Niet bekend: 
Stevens-Johnson syndroom; Lyell 
syndroom; Erythema multiforme; 
Fotosensitiviteit; Subacute cutane 
lupus erythematosus. Skeletspier-
stelsel- en bindweefselaandoenin-
gen: Soms: Heup-, pols- of wer-
velfractuur - Zelden: Artralgie; 
Myalgie - Niet bekend: Spierspas-
men(2). Nier- en urinewegaandoe-
ningen Niet bekend: Interstitiële 
nefritis (met mogelijke progressie 
tot nierfalen). Voortplantingsstel-
sel-en borstaandoeningen Zelden: 
Gynaecomastie. Algemene aan-
doeningen en toedieningsplaats-
stoornissen Soms: Asthenie, ver-

moeidheid en gevoel van onwel zijn - Zelden: Verhoogde lichaams-temperatuur; perifeer oedeem. 1. Hypocalciëmie in combinatie 
met hypomagnesiëmie 2. Spierspasmen ten gevolge van een onbalans van elektrolyten. 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 ge-
neesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel, Website: 
www.fagg.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. AARD EN INHOUD VAN DE VERPAKKING Pantomed 20 mg: Verpak-
kingen: fl esjes (HDPE-fl es met LDPE sluiting) en blisterverpakkingen (Alu/Alu blisterverpakkingen zonder kartonnen versteviging, 
Alu/Alu blisterverpakkingen met kartonnen versteviging (blisterzakje)) met: 7, 10, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 
168 maagsapresistente tabletten Ziekenhuisverpakkingen: fl esjes (HDPE-fl es met LDPE sluiting) en blisterverpakkingen (Alu/Alu 
blisterverpakkingen zonder kartonnen versteviging, Alu/Alu blisterverpakkingen met kartonnen versteviging (blisterzakje)) met: 
50, 56, 84, 90, 112, 140, 140 (10x14) (5x28), 700 (5x140), 280 (20x14) (10x28), 500 maagsapresistente tabletten. Pantomed 40 mg: 
Flesjes en sluitingen gemaakt van polyethyleen. Alu/Alu blisterverpakkingen zonder kartonnen versteviging, Alu/Alu blisterver-
pakkingen met kartonnen versteviging (blisterzakje). Verpakkingen met 7, 10, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 
168 Hospitaalverpakkingen met 50, 90, 100, 140, 140 (10x14), 700 (5x140) maagsapresistente tabletten Staalverpakkingen met 15 
maagsapresistente tabletten Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. HOUDER VAN DE VERGUN-
NING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Takeda Belgium Gentsesteenweg 615 1080 Brussel België NUMMER(S) VAN DE VERGUN-
NING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Pantomed 20 mg: Fles: BE318263 Blisterverpakking: BE318254 Pantomed 40 mg: Fles: 
BE318281 Blisterverpakking: BE318272 AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch voor-
schrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 10/2016 Datum van goedkeuring: 11/2016 Ge-
detailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Heads of 
Medicines Agencies (HMA) http://www.hma.eu
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Beperking van 
keuzevrijheid
Jonge artsen moeten begrijpen dat de 
kring de schakel bij uitstek is tussen hun 
praktijk en de overheid, via Domus Me-
dica… toch? Het onderwerp raakt een 
gevoelige snaar: beide artsen zijn koele 
minnaars van Domus Medica. “Weten-
schappelijk werk vanuit een koepelver-
eniging is een prima concept, net zoals 
ondersteuning bij de organisatie van 
het beroep. Maar wat ons stoort, is de 
automatische koppeling met het syndi-
caat AADM. Als we door aansluiting bij 
Domus Medica zonder enig verhaal lid 
moet worden van een syndicaat, voelen 
we ons beperkt in onze keuzevrijheid. Ui-
teraard beslist iedere arts van onze kring 
voor zichzelf of hij individueel tot Domus 
Medica wil toetreden.” 

De volgende werf die eerstdaags wordt 
opgezet, is de fusie met Huisartsenkring 
Hoboken-Kiel-Valaar. Een traject van 
verschillende jaren, denken de Wilrijk-
se woordvoerders. Maar wellicht ook 
een gelegenheid voor kruisbestuiving. 
Hoboken-Kiel-Valaar telt meer groeps-
praktijken dan Wilrijk, en daardoor ook 
meer haio’s. Met een groeiend aanbod 
aan jonge artsen stijgt de kans dat een 
aantal alsnog de handen uit de mou-
wen steken. Ontstaan er straks nieuwe 
evenwichten in deze kring van noest 
werkende artsen, die met een 25-koppig 
effectief de gezondheid van maar liefst 
44.000 inwoners bewaken? ❚

Dr. Michèle Langendries
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“We hebben dringend 
behoefte aan meer 
onderzoek naar de 

ouder wordende transgender”, bena-
drukt Joz Motmans, coördinator van het 
Transgender Infopunt UZ Gent. Voor be-
woners in woonzorgcentra is de nood 
des te nijpender, omdat deze mensen 
dagelijks in nauw contact leven met ver-
zorgend personeel. “Momenteel zijn er 
nog maar weinig transgenders aanwe-
zig in woonzorgcentra, maar de baby-
boomers komen eraan. Daarom worden 
transgenders een belangrijk aandachts-
punt in opleidingen voor zorgverleners. 
Informeren en opleiden is nodig, want 

er is een groot gebrek aan informatie, 
empathie en begrip.”

In Nederland bestaat het label ‘De 
Roze Loper’, dat wordt toegekend aan 
zorginstellingen met aandacht voor 
holebi’s. Maar in Vlaanderen zijn we 
daar niet mee vertrouwd. “Dat is een 
cultuur die moet groeien”, zegt Renaat 
Lemey, directeur van het woonzorgcen-
trum Sint-Vincentius, Open Kring vzw 
Ardooie. “We moeten overigens goed 
naar onze bewoners leren luisteren. Ze 
moeten zich vrij voelen om over hun 
seksualiteit te praten als ze daar klaar 
voor zijn.”

De transgenderzorg is in België een dertigtal jaar oud. In die tijd-

spanne hebben experts heel wat moeten leren. “Het binaire denken 

bleef lang aanwezig”, zegt Joz Motmans.  “Je was man of vrouw en 

er was niets tussen. Nu weten we dat er tachtig tinten gender bestaan én je 

mensen hebt die noch man noch vrouw zijn.”

Van 1 januari 1993 tot 30 juni 2016 werden er 885 officiële, juridische  

geslachtsveranderingen aangevraagd in België. De cijfers van het  

rijksregister vermelden zeer weinig ouderen, want er is pas sinds 2007 een 

wet die iemand het recht geeft van geslacht te veranderen. Daarvóór moest 

je met een advocaat naar de rechter om toestemming te krijgen.

Aangezien de gemiddelde leeftijd bij aanmelding twintig jaar geleden  

25 jaar (transmannen) en 34 jaar (transvrouwen) was, heeft de gemiddelde 

populatie van hen vandaag nog niet de leeftijd bereikt om een  

woonzorgcentrum op te zoeken.

M
S

11
34

4N

Nog te weinig onderzoek naar  
transgenders in woonzorgcentra

'Tachtig tinten. Genderidentiteit en seksuele diversiteit 
in woonzorgcentra' was de titel van een symposium 

dat onlangs in Gent plaatsvond. “Directies reageerden 
verbaasd toen ze hoorden over het thema van de 
studiedag”, zegt Bernadette Van den Heuvel van 
het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
“Genderidentiteit, dat is toch geen probleem in 

woonzorgcentra”, vonden ze.  
Experts werpen een ander licht op de zaak.

 “Bij veel 
transgenders leeft 

ook de angst dat ze door 
dementie zullen vergeten 
dat ze getransitioneerd 

zijn.”

Een leerrijk parcours, met toch nog veel vragen

BEROEPSNIEUWS
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Aandacht voor het  
lichamelijke, maar nog 
meer voor het psychische
De problematiek waar transgenders mee 
te maken krijgen, situeert zich op ver-
schillende vlakken. Er zijn biomedische 
aandachtspunten zoals verhoogd rook-
gedrag en middelengebruik, suïcidale 
gedachten (een kwart van de populatie 
heeft al een poging ondernomen, de 
helft heeft erover nagedacht) en er zijn 
psychosociale aandachtspunten. Som-
mige transgenders leven bijvoorbeeld 
als vrouw, maar worden begraven als  
man omdat de familie het niet kan  
aanvaarden.

Hoe verschillend zijn transgenders in 
vergelijking met de rest van de popu-
latie? En welke aandachtspunten levert 
dat op bij een opname in een woonzorg-
centrum? Een tweejaarlijks bezoek aan 
de endocrinoloog wordt aanbevolen, 
maar huisartsen kunnen het best een 
aantal gegevens in het achterhoofd hou-
den, weet psychiater-psychotherapeut  
dr. Griet De Cuypere (*).

• De hormoonbehandeling moet le-
venslang volgehouden worden en de 
wisselwerking met andere medicatie 
moet telkens bekeken worden. Bij 
transvrouwen moet men waakzaam 
blijven voor oestrogeengerelateerde 
complicaties, zoals borstkanker en 
cardiovasculaire aandoeningen.

• Transmannen hebben geen groter 
risico op kanker dan de algemene 
bevolking. Bij transvrouwen vindt 
men een verhoogd risico op long-
kanker, omdat er vooral in deze sub-
groepen zware (ex-)rokers aanwezig 
zijn. Nochtans geldt er voor trans-
vrouwen een streng rookverbod, 
wegens het gebruik van vrouwelijke 
hormonen. Bij transmannen wordt 
roken afgeraden in het kader van 
het preventieve beleid dat men ook 
in de algemene bevolking toepast. 
Eén Nederlands onderzoek wees op 
een verhoogd risico van non-Hodg-
kinlymfoom bij transvrouwen. Deze 
bevinding is voorlopig niet beves-
tigd en men vindt ook geen duide-
lijke verklaring. Er wordt gekeken 
in de richting van een verhoogde  
prevalentie van de hiv-infectie in  
de betrokken populatie, maar de juist-
heid van deze hypothese is ver van 
zeker. Globaal verschilt de levensver-
wachting van transgenders niet van 
die in de algemene bevolking, als  
de hormonale behandeling goed  
geregeld is.

• Omdat uit (niet geheel sluitende) on-
derzoeksgegevens naar voren komt 
dat transgenders een verhoogd risico 
van obesitas zouden hebben, loont 
het de moeite extra aandacht te be-
steden aan het tijdig detecteren van 
obesitas en aan de follow-up van het 
lipidenprofiel.

• Ook een aantal anatomische bijzon-
derheden bij transgenders verdienen 
de aandacht. Geopereerde transvrou-
wen hebben nog altijd een prostaat. 
Voor zover bekend is prostaatkanker 
geen bekommernis, omdat de testes 
verwijderd zijn. Maar bij mictieklach-
ten is het zeker raadzaam de rol van 
prostaathypertrofie na te trekken. 
Goed om te weten is ook dat geope-
reerde transmannen soms nog een 
vagina hebben, met beperkte mon-
ding in het perineum. Het operatief 
verwijderen van de vagina is immers 
een moeilijke ingreep.

“Uiterst belangrijk is een adequate psy-
chische omkadering van transgenders”, 
onderstreept dr. De Cuypere. “Trans-
genders willen niet herinnerd worden 
aan het feit dat ze ooit een ander geslacht 
hadden. Men voelt bij hen soms de angst 
dat het verleden aan het licht zal komen. 
Het is dus hoogst ongepast om binnen 
het woonzorgcentrum tegenover andere 
bewoners naar hun geslachtsverande-
ring te verwijzen. Een strikte discretie kan 
geruststellend werken. Terloops kan wor-
den gezegd dat die breuk met het verle-
den een van de redenen is waarom we zo 
moeilijk follow-uponderzoek op langere 
termijn kunnen uitvoeren: na hun tran-
sitiefase komen mensen daar liever niet 
meer op terug. Er is ook angst rond ande-
re onderwerpen. We weten bijvoorbeeld 
dat sommige transgenders bang zijn de-
ment te worden en zich hun transitie niet 

meer te herinneren. We weten momen-
teel niet goed wat we daarmee aan moe-
ten, want we hebben geen ervaring met 
dementerende transgenders. Maar het is 
al iets als we weten dat die ongerustheid 
leeft. Daarnaast is het als arts belangrijk 
voor ogen te houden dat suïcide en ver-
slaving frequent voorkomen, voorname-
lijk bij transvrouwen.”

“Ik wil er ten slotte op wijzen hoe pran-
gend de genderidentiteit voor deze 
mensen is. We zien soms personen van 
70 jaar die zich voor een transitie aan-
melden. Ze hebben dan wel het grootste 
deel van hun leven met hun biologisch 
geslacht doorgebracht, toch is het nog 
een troost dat ze kunnen sterven met het 
geslacht waarmee ze zich identificeren. 
Ook dat kan op termijn in het woonzorg-
centrum een aandachtspunt worden.  
En dan nog dit: het lijkt mij beter niet 
meer van oudere transgenders te  
spreken, maar van transgendere senio-
ren, want dat is wat ze in de eerste plaats  
zijn: senioren. En respect daarvoor is  
belangrijk.” ❚

Raoul De Groote/ 
Michèle Langendries

Referentie
* Dr. De Cuypere heeft onlangs haar loopbaan afgerond, 

maar was tot dan toe als psychiater-psychotherapeut 
verbonden aan het Centrum voor Seksuologie en 
Gender van het UZ Gent. 
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1. Insecten
Insecten steken of bijten om in leven 

te blijven, maar kunnen ook optre-
den als vector van verwekkers 

van infectieziekten. Muggen zijn 
de belangrijkste vectoren, ge-

volgd door teken, zandvlieg-
jes, grotere steekvliegen, 
luizen en vlooien. Mala-
ria, dengue, gele koorts, 
rivierblindheid (oncho-
cerca), tekenbeetkoorts 
(Q-koorts, spotted fever) 
en ziekte van Lyme zijn 
maar enkele voorbeel-
den uit een lange rij 
ziekten die overgebracht 
kunnen worden door  

insecten.
De beet van een insect 

blijft meestal beperkt tot een 
louter lokale huidirritatie die 

spontaan geneest. Om de vor-
ming van een papel te beperken 

kan onmiddellijk na de steek de 
huid met ijs gemasseerd worden. Bij 

overgevoeligheid kan een corticosteroïd-
crème de ontwikkeling van oedeem en 
roodheid beperken. Sommigen ontwik-
kelen algemene allergische reacties en 
zijn gebaat bij het innemen van een anti-
histaminicum. Antihistaminica verwerkt 
in crèmes of zalven worden niet meer 
voorgeschreven, vanwege het gevaar op 
fotosensibiliserende reacties.
Een snelle verwijdering van een teek kan 
de kans op overdracht van ziekte van 
Lyme beperken. De teek moet, bij voor-
keur met een platte pincet, zo dicht mo-
gelijk bij de huid vastgegrepen worden 
en vervolgens langzaam, met een ge-
lijkmatige kracht worden losgetrokken. 
Dit verhindert de overdracht van teken-
beet-encefalitis echter niet.
Sommige vliegen gebruiken de mens 
als gastheer. In Afrika leggen bepaal-
de vliegen hun eieren op wasgoed dat 
te drogen hangt. De larven dringen la-
ter de huid binnen en veroorzaken een  

letsel dat lijkt op 
een furunkel (myi-
asis), maar meer 
jeukend en met 
twee zwarte stippen, 
de ademhalingsope-
ningen, in plaats van een 
etterkop. Wasgoed dat buiten 
droogt, moet daarom gestreken 
worden. In Zuid-Amerika komen bepaal-
de larven op de huid terecht via bladeren 
van struiken of bomen of zelfs muggen.
Verder kunnen zandvlooien in de huid 
dringen en vooral onder de teennagels 
een erwt groot, eerst jeukend en nadien 
pijnlijk letsel veroorzaken (tunga pene-
trans). Cutane larva migrans wordt ook 
regelmatig gezien bij reizigers, hierbij 
dringen de larven van mijnwormen van 
honden of katten de huid binnen. Meest-
al sterven deze parasieten snel af, maar 
sommige migreren langzaam epider-
maal gedurende verschillende maan-
den. Hierbij veroorzaken ze hevig jeu-
kende, lijnvormige, kronkelige erupties.

Betrekkelijk eenvoudige maatregelen 
kunnen de problemen beperken: niet 
blootsvoets lopen, kleding met lange 
mouwen en een lange broek (in het bij-
zonder na zonsondergang in verband 
met malariatransmissie), inwrijven van 
onbedekte huiddelen met een insecten-
werend middel. In een tekengebied is 
het verstandig om de broekspijpen in de 
sokken te stoppen als men door hoog 
gras loopt. De meest gebruikte insecten-
repellents bevatten DEET 20-50% (dië-
thyltoluamide). Slijmvliescontact met 
dit middel moet vermeden worden. Ook 
producten op basis van citrodiolextract 
van eucalyptusolie en picaridine zijn 
werkzaam en veilig.
Het gebruik van een muskietennet, 
liefst geïmpregneerd met permetrine 
of deltametrine, houdt muggen tegen. 
Men moet letten op een correcte ophan-
ging van het net en bij gebruik van een 
niet-geïmpregneerd net mag men niet 

vergeten de ran-
den onder het 
matras te stoppen. 
A i rcondi t ion ing 
vermindert de acti-

viteit van muggen, 
maar elimineert het 

risico niet volledig.

2.  Schorpioenen  
en slangen

Gevaarlijke schorpioenen komen voor-
namelijk voor in Noord- en Zuid-Afrika, 
het Midden-Oosten, de Verenigde Sta-
ten, Mexico, Zuid-Amerika en India. Bij 
volwassenen is de beet nagenoeg nooit 
dodelijk, maar bij kinderen soms wel.

❚ REIS- EN IMPORTPATHOLOGIE (2) ■

Medisch reisadvies: steken en beten

In warme en vochtige streken leeft een grote 
verscheidenheid aan insecten waar reizigers 
regelmatig aan worden blootgesteld. De kans 
op confrontatie met andere stekende of bijtende 
en zelfs giftige diersoorten, zoals bepaalde 
schorpioenen en slangen, is extreem klein,  
maar boezemt veel angst in.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

“Preventieve 
maatregelen tegen 

insectenbeten blijven van 
essentieel belang” 
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❚ REIS- EN IMPORTPATHOLOGIE (2) ■

Medisch reisadvies: steken en beten
Schorpioenen zijn vooral ’s nachts actief. 
De steek van een schorpioen is erg pijn-
lijk, maar het incident blijft gewoonlijk be-
perkt tot een plaatselijke reactie. Daarvoor 
brengen de klassieke middelen voldoende 
verlichting (ijsmassage, corticosteroïdcrè-
me, eventueel een antihistaminicum en 
bij zeer felle pijn lokale lidocaïne-injecties). 
Om schorpioenen te ontlopen vermijdt 
men blootsvoets lopen en controleert men 
schoenen en kleding ’s ochtends.

Van de ongeveer 2.700 soorten slangen 
is het merendeel niet giftig. Slangen hui-
zen vooral in dichte begroeiing, onder 
stenen en op vochtige en donkere plaat-
sen. Na een regenbui zoeken ze vaak 
open plekken op. Normaal blijven ze uit 
de omgeving van de mens. Alleen als 
ze zich bedreigd voelen, zullen ze bijten 
om zich te verdedigen. Slechts enkele 
tientallen soorten slangen zijn voor de 
mens gevaarlijk: de Afrikaanse cobra’s, 
mamba’s en reuzenadders, de Aziatische 
cobra’s, kraits en de Amerikaanse koraal- 
en ratelslangen. Ernstige slangenbeten 
komen bij reizigers zelden voor. De kans 
op een slangenbeet op het platteland is 
veel groter dan in de steden. Indien men 
door een slang gebeten wordt, hangen 
de gevolgen af van de soort slang en de 
hoeveelheid ingespoten gif. Lokale ver-
schijnselen zoals oedeem, blaarvorming 
en vergrote lymfklieren kunnen vooraf-
gaan aan algemene problemen (bloedin-
gen of verlammingsverschijnselen).
Wat is de juiste aanpak van een slangen-
beet? Uitzuigen, afbinden, insnijden of 
verbranden zijn gevaarlijke en zinloze pro-
cedures. Ook het gebruik van ‘stenen’ of 
apparaatjes die het gif uit de wond zouden 
zuigen is zinloos. Snel immobiliseren met 
een brede zwachtel en een spalk is aan-
gewezen. Hierdoor vermindert de gifab-
sorptie. Behandeling en observatie in een 
ziekenhuis zijn nodig, de gedode slang, of 
een foto ervan, moet meegebracht wor-

den voor identificatie. Let wel op voor de 
bijtreflex van de slang, die nog een uur 
aanwezig kan zijn. Een behandeling met 
een specifiek antiserum is alleen noodza-
kelijk wanneer ernstige vergiftigingsver-
schijnselen optreden: bloedingen, flinke 
lokale necrose of verlammingen. Ook een 
beet van een niet-giftige slang vraagt om 
de nodige voorzorgen: antibioticaprofy-
laxe en tetanusvaccinatie.

Om slangen te vermijden, is het aan te 
raden niet door grasland te lopen. Draag 
anders stevige, hoge schoenen met lan-
ge broek en stap rond met veel lawaai of 

een stok om trillingen van de bodem te 
veroorzaken, zodat een slang tijdig kan 
vluchten. ’s Nachts is het nodig om een 
lamp te gebruiken, ook op bekend ter-
rein. Ratten en muizen trekken slangen 
aan; bij slordig omgaan met huisvuil en 
voedselvoorraden komen de slangen 
met de ratten en muizen mee. ❚

Mario Hartman
Met dank aan dr. Mieke Croughs 
van het Instituut voor Tropische 
Geneesunde (ITG). 

Alle verdere info via de website van het ITG: http://
www.reisgeneeskunde.be/itg onder de hoofding 
“Reisgeneeskunde”.

Dr Mieke Croughs
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Honden kunnen menselijke emo-
ties herkennen (1), maar het 
omgekeerde is niet altijd waar. 

Britse onderzoekers (2) hebben aange-
toond dat kinderen sneller kunnen onder-
scheiden wanneer een hond dreigt dan 
wanneer hij blij of bang is. Ze blijven uit 
de buurt van een agressieve hond, maar 
een blije of angstige hond benaderen ze 
op dezelfde manier omdat ze zich niet 
bewust zijn van het gevaar. “Agressie 
door angst is heel gevaarlijk”, zegt Julie 
Willems, gedragstherapeut voor honden. 
“Wanneer een hond dreigt, begrijpt een 
kind dat. Het deinst terug en staat stil. Een 
hond die bang is, wekt minder argwaan. 
Maar de beet is vaak veel erger.”
Hoe kunnen we die angst leren herken-
nen? “De hond legt zijn oren naar ach-
teren en houdt zijn staart naar beneden 
of tussen zijn achterpoten om zijn anale 
klieren te bedekken en minder op te val-
len. Hij duikt ineen, houdt zijn kop naar 
beneden, zijn poten wat gebogen. Hij 
ontwijkt uw blik en gaat weg. Als u hem 
achtervolgt, loopt hij nog verder weg of 
gaat hij de confrontatie aan. Op dat mo-
ment ziet u een mengeling van signalen: 
angst en agressie.” 
“Een hond bijt nooit zomaar, tenzij hij 
wordt verrast. Hij zal altijd eerst dreigen: 
hij spant zich op, zijn lichaam verstijft. Zijn 
lippen trillen en gaan langzaam omhoog 
(het kind begrijpt dit nog niet). Hij gromt 
zacht. Vervolgens trekt hij de lippen verder 
op, gromt luider en dan komt de beet.”

Vier dingen die u moet 
weten
Nog te veel kinderen worden elk jaar ge-
beten. In 80% van de gevallen gaat het 
om een hond uit hun omgeving (familie, 
buren…). Door een aantal basisregels te 
volgen kunnen nochtans heel wat onge-
lukken worden vermeden. “Je moet een 
kind leren hoe het een hond moet bena-
deren. Het mag het dier niet verrassen 
en moet het bovenal respecteren.” Julie 
geeft vier belangrijke regels:
1. stoor nooit een hond die aan het 

eten is (uit zijn eetbak of een bot);

2. stoor nooit een hond die in zijn mand 
ligt, ongeacht of hij slaapt. Het is na-
melijk zijn plekje: als hij zich daar 
terugtrekt, wil hij met rust worden 
gelaten;

3. stoor nooit een slapende hond,  
ongeacht of hij in zijn mand ligt;

4. benader nooit een hond om hem tot 
contact te dwingen. Stap altijd lang-
zaam op de hond af, stop op onge-
veer een meter afstand en roep hem 
dan. Als hij komt, wil hij worden ge-
aaid. Anders laat je hem beter met 
rust. Bij een vreemde hond vraag je 
de eigenaar of je hem mag aanraken. 

Behalve het feit dat je een etende hond 
niet mag storen, kennen te weinig men-
sen deze regels – zelfs de eigenaars. 
“Vaak zien we dat een kind de hond 
dwingt tot contact. Wanneer de hond 
weggaat (een heel duidelijke boodschap 
dat hij met rust wil worden gelaten), gaat 

het kind hem bo-
vendien achterna. 
De hond voelt zich 
in het nauw gedre-
ven en op dat mo-
ment kan er een beet 
volgen”, legt Julie uit. 
De experte is van mening 
dat iedereen deze signalen zou 
moeten leren herkennen. 

Te weinig wantrouwen 
Heel wat ongevallen gebeuren in het 
bijzijn van volwassenen. Uit een Oosten-
rijks onderzoek is gebleken dat mensen 
bepaalde risico’s in verband met de hond 
van het gezin niet zien (3). Het wantrou-
wen tegenover een onbekende hond lijkt 
onbestaande bij het eigen huisdier. De 
eigenaars denken dat hun hond toleran-
ter en geduldiger is dan andere honden. 

“De mensen moe-
ten de hond zijn 
behoefte aan rust 
en een eigen plekje 
respecteren”, zeg-

gen Christine Arhant 
en haar collega’s, de 

auteurs van de studie. 
“Veel mensen weten niet 

dat een hond af en toe on-
gestoord moet kunnen rusten, 

uit de buurt van jonge kinderen.”
“Het probleem is dat mensen te veel 
vertrouwen stellen in hun hond. Ze 
denken dat het kind alles met hem mag 
doen en zijn dan verbaasd dat hij bijt”, 
vervolgt de gedragstherapeute. “Ouders 
hebben een preventieve rol en moeten 
de regels over respect uitleggen (zie 
hierboven). Dit geldt ook voor de eige-
naar, die toezicht moet houden op de 
interactie tussen de hond en het kind.” 
Hij moet de situaties herkennen waarin 
zijn hond zich bedreigd kan voelen en op 
tijd ingrijpen.
Wanneer een hond wordt achternage-
zeten door een kind of wordt beperkt 
in zijn vrijheid, is zijn lichaamstaal heel 
duidelijk. Bij preventie staan het herken-
nen en interpreteren van deze duidelijke 
signalen centraal (gespannen lichaam, 
grommen, frequent likken aan de neus, 
geeuwen). En hoe meer we erover pra-
ten, hoe beter de mensen zich bewust 
zullen worden van het gevaar. Met de 
hond naar de hondenschool gaan, is 
volgens Julie Willems ook een heel goed 
idee. “Er zouden veel minder problemen 
zijn. Vaak is een beet niet de schuld van 
de hond of de eigenaar maar van de ou-
ders, door een gebrek aan informatie. 
Het meest tragische is dan nog dat de 
hond na een beet meestal wordt achter-
gelaten of afgemaakt, terwijl het eigen-
lijk zijn schuld niet was…”

Martine Versonne 

Referenties
1. Biology Letters 2016;12(1):0883
2. Jaarlijkse conferentie van de British Psychological 

Society, 14-16/9/2016, beta.bps.org.uk
3. Journal of Veterinary Behavior 2016;14:10
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❚ BIJTEN VOORKOMEN ■

Leren zien wanneer 
een hond bang is

Kinderen begrijpen dat het gevaarlijk is om naar een hond 
toe te gaan die zijn tanden laat zien, maar een bange 
hond wekt minder wantrouwen. Een beet kan worden 
voorkomen door de signalen die het dier geeft te leren 
begrijpen en door een aantal basisregels in acht te nemen.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

N iet echt, volgens Julie Willems: “Je moet in feite het meest op je 
hoede zijn voor honden die men blindelings vertrouwt! Labradors en 

golden retrievers zijn zo lief en verdraagzaam dat ze heel wat dingen zullen 
toelaten. We vertrouwen ze volledig, we houden het kind of het dier niet in 
het oog, we laten alles maar begaan. De hond laat het kind op zijn staart 
trappen, zijn vingers in zijn ogen steken… tot hij er genoeg van heeft. Alle 
honden zijn in principe vriendelijk, maar we mogen ze niet tot het uiterste 
drijven. Een evenwichtige, sociale hond, die niet te vroeg uit het nest 
werd gehaald en waarvan de behoeften worden gerespecteerd, is altijd 
vriendelijk. Maar sommige honden zijn toleranter dan andere.”

M.V.

Een kwestie van rassen?

Het wantrouwen 
tegenover een 

onbekende hond lijkt 
onbestaande bij het eigen 

huisdier.
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❚ DE TIEN RELEVANTSTE ARTIKELEN VOOR DE DAGELIJKSE PRAKTIJK VAN DE HUISARTS IN 2016 (2/10) ■

Uitbreiding van de aanbevelingen voor het voorschrijven van 
statines in de primaire preventie: akkoord? Niet akkoord?
De kop is een beetje 
pompeus, vooral omdat 
deze top tien is opgesteld 
door een panel van vooral 
Angelsaksische en meestal 
Amerikaanse specialisten. Hij 
wijst echter op een realiteit 
waar we niet omheen kunnen. 
Op de negende plaats in deze 
hitparade staat de uitbreiding 
van de aanbevelingen voor 
het voorschrijven van statines 
in de primaire preventie. 
Akkoord? Niet akkoord?  
Wij willen het graag weten.

D e Task Force van de U.S.  
Preventive Services heeft de re-
centste studies over de primaire 

preventie met statines van symptomen en 
aandoeningen als gevolg van atherosclero-
se opnieuw doorgenomen, en kwam tot het 
besluit dat het nodig is de indicaties voor 
deze therapeutische klasse uit te breiden.
Hij heeft hiervoor een aanbeveling van 
graad B uitgebracht voor het voorschrij-
ven van een laag tot matig gedoseerde 
statine aan volwassenen zonder cardio-
vasculaire antecedenten (symptomati-
sche coronariopathie of ischemisch cere-
brovasculair accident), om het risico op 
mortaliteit en cardiovasculaire inciden-
ten te verlagen, als de patiënt:
- tussen 40 en 75 jaar is;
- minstens één cardiovasculaire 

risicofactor heeft (dyslipidemie, 
diabetes, hypertensie of roken);

- en een risico op 10 jaar op een 
cardiovasculair incident van 10% of 
meer heeft.

Dat betekent ook dat alle patiënten die 
beantwoorden aan deze criteria zo vroeg 
mogelijk een lipidenanalyse moeten la-
ten uitvoeren.
Voor patiënten met een risico van < 10% 
geldt een aanbeveling van graad C, maar 
met een minder formeel voordeel, als de 
patiënt:
- tussen 40 en 75 jaar is;
- minstens één cardiovasculaire 

risicofactor heeft (dyslipidemie, 
diabetes, hypertensie of roken);

- en een risico op 10 jaar op een 
cardiovasculair incident tussen 7,5 en 
10% heeft.

De arts en zijn patiënt moeten deze aan-
beveling echter individueel bespreken.
Tot slot wordt er een aanbeveling van 
type I (onvoldoende gegevens) voor-
gesteld voor patiënten van 75 jaar en 
ouder, die geen statines mogen krijgen 
omdat noch de voordelen, noch de risi-
co’s voor hen bekend zijn, althans niet in 
primaire preventie.  Dat betekent echter 
niet dat een statinebehandeling stopge-
zet dient te worden op 76 jaar als ze voor 
de leeftijd van 75 jaar is opgestart.

Verschillende commentatoren hebben 
uiteenlopend gereageerd op deze aan-
bevelingen. Ze halen aan dat er weinig 
betrouwbare studies zijn, wijzen op de 
kostprijs van de uitbreiding van deze 
aanbevelingen voor de maatschappij en 
zeggen vooral dat het logischer zou zijn 
om eerst hygiënisch-diëtistische maat-

regelen voor te stellen (en daarvoor de 
nodige middelen vrij te maken) om het 
cardiovasculaire risico te verlagen. Ze 
vragen zich ook af wat er moet gebeuren 
met patiënten die zich in de grijze zone 
bevinden. 
Ten slotte zijn deze aanbevelingen niet van 
toepassing op patiënten met een extreem 

hoge LDL-waarde (> 190mg/ml) of met fa-
miliale hypercholesterolemie, twee situa-
ties waarvoor er strengere aanbevelingen 
met duidelijk bewezen voordelen gelden. ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Referenties op aanvraag
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H eeft de euro lood in de vleu-
gels? Sinds de eerste Europese 
schuldencrisis – de Griekse crisis 

brak uit in 2008 - kreeg de eenheidsmunt 
bergen kritiek over zich heen: te veel 
lidstaten, onsamenhangende nationale 
economieën, weinig efficiënt beheer, te 
uiteenlopende belastingsystemen, enz. 
Het discours tegen de euro werd het wa-
pen voor extreemrechtse en uitgespro-
ken eurosceptische partijen en zij werden 
aanvankelijk massaal onderuitgehaald in 
naam van de noodzakelijke Europese in-
tegratie. Sindsdien is er veel water naar 
de zee gestroomd: de Britten spraken zich 
uit voor de Brexit en in Frankrijk blijft Ma-
rine Le Pen goed geplaatst in de peilingen 
met een project voor een gedeeltelijke te-
rugtrekking uit de eurozone. 

Krijgt de euro alleen vanuit extreem-
rechtse hoek aanvallen te verwerken? 
Hoegenaamd niet. Sinds de Griekse 
crisis maken tal van waarnemers zich 
zorgen over het model van de Europe-
se eenheidsmunt. Het is vandaag zover 
gekomen dat de erg mediatieke Ameri-
kaanse econoom Joseph Stiglitz, Nobel-
prijswinnaar Economie in 2001, voorstelt 
om de euro op te heffen om uit de crisis 
te geraken. Deze radicale stellingnames 
buiten beschouwing gelaten, is de denk-
oefening over de toekomst van de euro-
zone zeker opgestart en doorgedrongen 
in debatten tussen economen, politieke 
vertegenwoordigers, ondernemers en 
syndicale verantwoordelijken. Iedereen 
heeft zijn eigen visie op de hervorming 
van een munt waarvan de gebreken on-
miskenbaar komen bovendrijven. 

De euro wegdenken of herbedenken, dat 
is nu de vraag. 

Bruno Colmant, doctor in de economie en 
een gezaghebbend economisch denker in 
ons land, lid van De Koninklijke Academie 
van België en professor aan verschillende 
universiteiten, draagt zijn steentje bij tot 
de discussie in zijn nieuwe boek “L’Euro: 
une utopie trahie?”. Zijn werk wordt inge-
leid door Herman Van Rompuy, doctor in 
de economische wetenschappen, minis-
ter van Staat en voormalig Belgisch pre-
mier en president van de Europese Raad 
van 2010 tot 2014. Beide denkers stonden 
ons een lang onderhoud toe, waarbij ze 
elk hun eigen balans opmaken van de 
gezondheid van de eenheidsmunt en hun 
gedachten schetsen om de euro uit het 
slop te krijgen. 

Hoe schat u vandaag de toestand  
van de euro in?

Bruno Colmant: Sinds het begin van de 
schuldencrisis in 2008 die uitgroeide 
tot een monetaire crisis gaat het niet zo 
goed met de euro. In werkelijkheid hou-
den de problemen van de euro verband 
met de aard zelf van de culturen en tradi-
ties die deel uitmaken van de monetaire 
zone. We zouden de disfuncties van de 
euro kunnen samenvatten als de con-
frontatie van twee tegengestelde visies 
in Europa. In het noorden beschouwt de 
protestantse visie de Staat als een vorm 
van opperwezen dat gesymboliseerd 
wordt door de munt. Munten nemen 
er geregeld in waarde toe. In het zui-
den beschouwen de Latijnse landen de 

munt als een instrument ten dienste van 
de economie. Vandaar dat deze landen 
hun munten in het verleden devalueer-
den om hun binnenlandse activiteit aan 
te zwengelen. We zouden dus kunnen 
stellen dat in het noorden het werk ten 
dienste staat van de munt, terwijl in het 
zuiden de munt een instrument ten dien-
ste van de tewerkstelling is. Deze twee 
visies zitten nog sterk verankerd in de 
politieke mentaliteiten en zijn moeilijk 
verzoenbaar in een eenheidsmunt. 
Herman Van Rompuy: Toen ik nog stu-
dent was stonden er reeds twee scholen 
tegenover elkaar wat betreft de methode 
om een Europese monetaire unie uit te 
bouwen. Aan de ene kant was er de stro-
ming van de zogenaamde ‘economen’ 
die ervoor pleitte om te beginnen met 
het stimuleren van de convergentie van 
de verschillende economische modellen 
binnen Europa. Zij gingen ervan uit dat 
er te grote economische verschillen be-
stonden tussen het noorden en het zui-
den en dat in de eerste plaats die kloof 
moest gedicht worden. Voor hen zou 
de eenheidsmunt aan het einde van de 
rit de bekroning zijn van deze inspan-
ningen. Aan de andere kant was er de 
stroming van de ‘monetaristen’ die een 
tegengestelde visie voorstonden: een 
eenheidsmunt creëren waardoor de na-
tionale economieën op natuurlijke wijze 
zouden convergeren. Als we het eerste 
model hadden gevolgd, dan zou de euro 
er wellicht nooit gekomen zijn. Het is dus 
de tweede visie die het heeft gehaald. 
Maar we moeten vandaag vaststellen 
dat de economische convergentie niet 
gevolgd is. Het is moeilijk om de vinger 

te leggen op wat er precies niet gewerkt 
heeft, maar we kunnen wel inspira-
tie zoeken in andere monetaire zones. 
Geen enkele vorm van monetaire unie 
is optimaal. Zelfs in de Verenigde Staten 
vinden bepaalde staten dat de dollar te 
sterk is, terwijl andere vinden dat de dol-
lar te zwak is. We stellen wel twee grote 
verschillen vast tussen de euro en de 
dollar. Enerzijds kan de dollar rekenen 
op één enkele centrale bank (the Fed – 
de Amerikaanse Federal Reserve) en een 
sterke federale regering. De euro kan 
ook rekenen op een Europese Centrale 
Bank, maar moet rekening houden met 
10 nationale regeringen met vaak uiteen-
lopende standpunten. Anderzijds heeft 
de eurozone nog steeds haar schuld 
niet gemutualiseerd. De Verenigde  
Staten geven Amerikaanse Treasury 
Bonds uit, terwijl er in de eurozone van-
daag 19 verschillende obligatieschulden 
zijn. De autoriteiten hebben de druk van 
de markten op het schuldniveau van de 
lidstaten onderschat. Resultaat: wanneer 
de economie van een land de markten 
verontrust, spitst de bezorgdheid zich 
niet meer toe op de wisselkoersen, maar 
op de rente van de obligatieleningen. 
Zo zagen we dat de Griekse, Italiaanse, 
Spaanse en Portugese renteniveaus een 
hoge vlucht namen, terwijl Duitsland 
historische lage renteniveaus kende. 

Is de euro gedoemd om te  
verdwijnen?

Herman Van Rompuy: Ik denk van niet. 
Op het hoogtepunt van de schuldencri-
sis in de eurozone, kreeg ik van Britse M
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Het gonst van de 
speculaties rond de 

toekomst van de eurozone. 
Bestaat de kans dat de 
eenheidsmunt werkelijk 
zal verdwijnen? De euro 

wordt immers vaak met de 
vinger gewezen als zijnde 

verantwoordelijk voor heel 
wat problemen in  

Europa. En wat zouden  
de gevolgen zijn voor uw 

portemonnee?

FINANCE

Moeten we vrezen voor  
het einde van de euro?
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journalisten niet de vraag of de eurozone 
zou verdwijnen, maar of het einde van 
de euro er zou komen vóór of na Kerst-
mis 2012. Vier jaar later is de euro er nog 
steeds. Men heeft vaak de neiging uit het 
oog te verliezen dat de eurozone wel de-
gelijk in staat is om schokken op te van-
gen. Elke keer is de euro erin geslaagd de 
crisis te doorstaan met een opmerkelijke 
stabiliteit. Vandaag weet iedereen in Eu-
ropa wat er moet gebeuren om de euro 
te versterken: we moeten verder gaan in 
de mechanismen voor Europese integra-
tie. De enige redenen die ons dwingen 
tot passiviteit zijn binnenlandse politie-

ke argumenten. We 
weten wat er ons 
te doen staat, maar 
ook dat elke nieu-
we maatregel ge-
paard zal gaan met 
het opgeven van een 
stukje nationale soe-
vereiniteit ten voordele 
van een grotere solidariteit 
tussen de lidstaten. Volgens 
mij kunnen zich opportuniteiten aandie-
nen na de verkiezingen in Frankrijk en 
Duitsland. Zodra deze twee landen een 
stabiele regering hebben gevormd, kan 

Europa in een nieuwe dynamiek terecht-
komen. 
Bruno Colmant: Ik denk ook dat de euro 
zal blijven bestaan. Twee verschillende 
monetaire unies creëren in het noorden 
en het zuiden, zoals bepaalde waarne-
mers bepleiten, houdt voor mij geen 
steek. We zouden dan een zeer cohe-
rente zone in het noorden krijgen, maar 
voor de landen in het zuiden zou de si-
tuatie totaal verschillend zijn omdat hun 
respectieve economieën in concurrentie 
zouden gaan. Wel denk ik dat het econo-
misch denkbaar zou zijn om de uitstap 
uit de eurozone te organiseren voor een 
bepaalde staat die dat zou wensen. Juri-
disch is deze optie echter problematisch 
omdat ze niet voorzien is in de verdra-
gen. Er bestaat geen mechanisme voor 
een uitstap uit de eurozone. Toch vrees 
ik dat de oplossingen in de richting van 
een sterkere Europese convergentie er 
niet gaan komen. De urgentiedrempel is 
verdwenen sinds 2014. 

Vreest u het eventuele succes van 
anti-eurodiscours?

Herman Van Rompuy: De mensen 
hebben gezien en zullen zien 

waartoe de door de Brexit 
gecreëerde instabiliteit 

leidt. Zelfs de Grie-
ken, die een kwart 
van hun koop-
kracht hebben 
moeten inleveren, 
blijven voor drie 
kwart achter het 
behoud van hun 

land in de eurozone 
staan. Europa maakt 

een diepe crisis door, 
dat is onmiskenbaar. 

Maar de euro is niet de 
oorzaak van al onze proble-

men. We kunnen uiteraard vrezen 
voor de opkomst van populisten, maar 

die voeden zich niet alleen met de euro. 
De Verenigde Staten hadden geen euro 
nodig om een populistische president te 
verkiezen. 
Bruno Colmant: Dat soort discours 
blijft slechts een tijd overeind. Laat ons 
het voorbeeld nemen van het voorstel 
van Marine Le Pen dat erin bestaat de 
Franse frank opnieuw in te voeren voor 
binnenlandse handel en de euro te be-
houden voor buitenlandse handel. Wat 
zou daarvan het gevolg zijn? Er zou een 
wisselkoers komen tussen de euro en de 
Franse frank. Deze laatste zou onmiddel-
lijk devalueren met als gevolg dat het 
spaargeld van de gezinnen in frank zou 
verwateren. Ik zie niet in hoe Frankrijk 
dan het hoofd zou kunnen bieden aan 
een onvermijdelijke kapitaalvlucht, tenzij 
er beperkingen worden opgelegd voor 
het verkeer van kapitaal en personen. 

Hoe overkomen we de crisis?

Bruno Colmant: Wij hebben nood aan 
een ideologische kentering. Tot op he-
den zorgde de euro ervoor dat de inflatie 
beperkt bleef tot 2% en diende hij vooral 
de zaak van kapitaalbezitters, ten nadele 
van werknemers. Een ontwaarding van 
de munt van meer dan 2% per jaar zou 
helpen om kapitaalbezit beter in even-
wicht te brengen met producerende 
krachten. 

Herman Van Rompuy: De crisis zal staps-
gewijs worden overwonnen. Dit zal niet 
gebeuren door nieuwe verdragen, maar 
door een verfijnde interpretatie van 
verdragen. Ik vind bijvoorbeeld dat we 
moeten nadenken over de plaats van 
overheidsinvesteringen in de nationale 
begrotingen. Wij hebben nood aan nieu-
we investeringen om de economische 
machine aan te zwengelen. ❚

Albin Wantier
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H et valutathema is niet het meest eenvoudige om rekening mee 

te houden in de samenstelling van een beleggingsportefeuille. 

De wisselkoersen zijn immers een zeer volatiel gegeven dat vaak 

schommelt in functie van geopolitieke criteria die onmogelijk te voorspellen 

zijn. Als u uw beleggingen wil indekken tegen invloeden op de euro, dan stelt 

u zich bloot aan de wisselkoersschommelingen van een andere munt. Bij 

wijze van diversificatie is het wel mogelijk om te beleggen in verschillende 

producten in buitenlandse munten: termijnrekeningen, obligaties, 

gestructureerde producten, beveks, enz. Voorzichtigheid is echter geboden: 

door een deel van uw geld te beleggen in een buitenlandse munt, stelt u zich 

bloot aan een bijkomend risico, namelijk de wisselkoersen. Stel dat u belegt in 

een obligatie op 5 jaar in dollar. U ontvangt dan uw coupons in de munt van 

Uncle Sam. Maar als ondertussen de Amerikaanse munt terrein zou verliezen 

tegenover de euro, dan zouden uw coupons in dollar aan waarde verliezen. 

In België is er voldoende aanbod aan beleggingsproducten in vreemde 

munten. Het gaat meestal om Hard Currencies, dit wil zeggen sterke munten 

waarvan de historiek een zekere stabiliteit vertoont: naast de Amerikaanse 

dollar (USD), de Canadese dollar (CAD), de Australische dollar (AUD) en 

de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD), zijn er ook beleggingsopportuniteiten in 

Noorse kroon (NOK) of Zweedse kroon (SEK). Sommige producten spelen 

ook de kaart van de Soft Currencies uit, volatielere munten en dus per 

definitie risicovoller. Het gaat dan om puur speculatieve beleggingen.  

Zo is er soms sprake van beleggingen in Turkse lira (TRY), Braziliaanse real 

(BRL), Zuid-Afrikaanse rand (ZAR), enz.

Integreer de onzekerheden rond de euro in het  
beheer van uw beleggingsportefeuille

Beleggingen in 
vreemde munten 
vergen de nodige 

expertise.  
Ga altijd te rade bij  

een specialist. 
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Drie klassieke adressen… 
Een goede klassieker kan smaken. En er zijn van die plaatsen waar niets verandert… terwijl de wereld blijft draaien. 

1. Barbizon, Welriekensedreef 95, 3090 Overijse. Tel.: 02/657.04.62. www.barbizon.be. 
Open van 12u tot 13u30 en van 19u tot 21u30, gesloten op dinsdag en woensdag.

Barbizon is één van de vaste waarden van de Belgische keuken. De zaak wordt geleid 
door een chef die gebeten is door gastronomie, Alain Deluc. We zijn in een traditio-
neel herenhuis, en dat is te zien aan de inrichting. Maar dat doet er niet toe, ‘traditie’ is 
goed. Om dit te ervaren kan je een teletijdmachine nemen met het Vintage Menu (155 
euro, 210 euro met aangepaste wijnen – voor 6 gangen). Dit menu bevat echt alles: 
langoustines, Belgische kaviaar, sint-jakobsvruchten, versnaperingen, zoete lekkernij-
en… maar vooral twee tijdloze gerechten, de halve kreeft in papillot en Barbizon-boter 
en de kalfszwezerik. Daarbij komt nog dat de zaak gelegen is aan de rand van het 
Zoniënwoud en een aangename landelijke sfeer uitademt.

2. L’Avenue, avenue Général Jacques 1, 1400 Nijvel. Tel.: 067/87.88.70.  
www.avenue-restaurant.be. Open van 12u tot 14u en van 19u tot 21u30,  
gesloten op zondagavond, maandag, dinsdagavond en zaterdagmiddag. 

Avenue is ondergebracht in een oude 
sigarenfabriek die dateert van 1935 
met een indrukwekkend art-decokader. 
Twee pilaren ondersteunen een magi-
strale inkom, terwijl de kastanjebruin 
gedrapeerde zaal een gedempte jazz-
sfeer creëert. Aan de muur mooie zwart-
witafbeeldingen, zoals de door Xavier 
Martin onsterfelijk gemaakte Gains-
bourg in zijn bad. Op het bord past Lau-
rent De Leener de Franse keuken toe 
in zijn harmonieuze combinaties. De 
zorgvuldig bereide carpaccio van ge-
rookte tonijn zet de toon met geplette 
macadamianoten, radijsscheuten, zeste 
en een granité van citrusvruchten. Het 
hoofdgerecht ligt in dezelfde lijn, name-
lijk een mooi zachte kalfsfilet, gegaard 
op lage temperatuur, vleesjus en roze-
marijn. De puree van butternut en gem-
ber is overheerlijk en de bonen uit de 
moestuin geven terecht zin in de lente.

3. Victor Bozar Café, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Tel.: 02/213.19.19.  
Open van 10u tot 22u30 (22u op zondag), gesloten op maandag.

Wat een plaats! We wisten dat architecten Robbrecht & Daem briljant waren. Maar 
ze weten ons toch weer enorm te verrassen met Victor Bozar Café, de nieuwe zaak 
die zijn intrek heeft genomen in de voormalige Bozar bookshop. Alles klopt gewoon, 
kleuren en vormen zijn perfect op elkaar afgestemd en creëren een tijdloze ruimte. We 
houden van de donkergroene zitbanken, de toonbank in granito en de ronde luchters 
die de geest van Horta niet louter weergeven maar overstijgen. Het resultaat is dat 
deze zaak al een klassieker is nog voordat de tijd zijn werk heeft gedaan. Hier komt 
men kleine hongertjes stillen. Zoals de carpaccio van gevogelte die getuigt van een 
verzorgde keuken. De pitch? Fijne plakjes scharrelkip gegaard op lage temperatuur, 
te proeven aan de sappigheid. Overgoten met een ‘tonnato-saus’, snel uitgelegd een 
mayonaise vermengd met tonijn. De bereiding wordt mooi gepresenteerd met kleine 
en grotere kappertjes. De Grüner Veltliner Nigl ‘Freiheit’ gaat er opmerkelijk goed bij.

GASTRONOMIE

Bier: Een nieuwe brouwerij  
voor Brussel? 

Zijn Stoemlings, Brasserie de la Senne, Cantillon, 
Brussels Beer Project en No Science nog niet vol-
doende? Wil u graag nog een nieuwe brouwerij in 
Brussel? Waarom steunt u dan het project van de 
nanobrouwerij van L’Ermitage niet via crowdfunding? 
Het concept? Drie vrienden die dromen van “een her-
opleving van het Brusselse brouwerserfgoed, door de 
integratie in een cultuur- en ontmoetingsplaats”. 

www.miimosa.com 

Trend:  
De bierstrijd  
is in volle gang

De craft beers hebben veel succes. Over-
al in het land duiken microbrouwerijen 
op en overal in de hoofdstad schieten de 
bierconcepten als paddenstoelen uit de 
grond. Wie durft zich te meten met Brew-
dog, Dynamo of Barboteur? Het is Bras-
serie 28 die zijn intrek heeft genomen in 
het oude postkantoor van het Centraal 
Station. Het decor is indrukwekkend. 
Achter de toog voeren een twintigtal 
tapkranen de bieren van Caulier Deve-
loppement aan (niet te verwarren met de 
uitstekende Brasserie Caulier die La Bon 
Secours maakt) maar ook andere ‘gast-
bieren’ zoals Lupulus, Taras Boulba of  
Tripel Karmeliet. Het heterogene decor 
plaatst steampunkinvloeden – grote raderen doorbreken de ruimte – naast een im-
mense wand die onderbroken wordt door planten en nepvintage lederen zetels. Een 
Enomatic-machine schenkt, via een kaartsysteem, vermaarde wijnen – Clos Floridène, 
Chambolle-Musigny Drouhin, Château La Lagune… – per glas (tussen 5 en 12 euro); 
en bij het assortiment bieren wordt ook een reeks passende hapjes aangeboden (hu-
mus, gratin van Mont-d’Or, inktvis met linzen…). Helaas krijg je hier snel de indruk te 
maken te hebben met een goed geoliede marketingmachine, die er niet in slaagt om 
de gemoedelijke sfeer te creëren van een zaak met een echte passie voor bieren. Het 
feit dat Caulier Developpement, dat de merken Caulier 28 op de markt brengt, geen 
echte brouwerij is maar een bedrijf dat de productie uitbesteedt aan Proefbrouwerij 
(Lochristi) is daar zeker niet vreemd aan.

Brasserie 28, Keizerinlaan 5, 1000 Brussel. Open van 11u tot 22u,  
van maandag tot woensdag, en van 11u tot 23u, van donderdag tot zaterdag.

Label: vegetarisch en stedelijk…  Luik
Het is een trend, steden gaan volop voor 
groenten. Na Gent en Brussel is het de 
beurt aan Luik om zich in het grote groen-
tenavontuur te storten met Veggy Liège, 
een handvest voor ovo-lacto-vegetariërs. 
Restaurants met het label ‘vegetik’ op de 

voorruit willen liefhebbers hiermee snel-
ler wegwijs maken in de jungle van het 
voedselaanbod.

www.vegetik.org 

  Michel Verlinden
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Duloxetine Mylan 30 mg harde maagsapresistente capsules. Duloxetine Mylan 60 mg harde maagsapresistente capsules. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: 30 mg 
capsules: Elke capsule bevat 30 mg duloxetine (als hydrochloride). Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke capsule bevat 62,1 mg sucrose. 60 mg capsules: Elke capsule bevat 60 mg duloxetine (als hydrochloride). Hulpstof(fen) 
met bekend effect: Elke capsule bevat 124,2 mg sucrose. FARMACEUTISCHE VORM: Harde maagsapresistente capsule. 30 mg capsules: Ondoorzichtige blauwe kap en ondoorzichtige witte romp, ongeveer 15,9 mm lang, 
met de opdruk  ‘MYLAN’ boven ‘DL 30’ in gouden inkt op zowel de kap als de romp. 60 mg capsules: Ondoorzichtige blauwe kap en ondoorzichtige gele romp, ongeveer 21,7 mm lang, met de opdruk ‘MYLAN’ boven ‘DL 60’ 
in witte inkt op zowel de kap als de romp. KLINISCHE GEGEVENS: Therapeutische indicaties: Behandeling van depressieve stoornis. Behandeling van diabetische perifere neuropathische pijn. Behandeling van gegenerali-
seerde angststoornis. Duloxetine Mylan is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen. Dosering en wijze van toediening: Dosering: Depressieve stoornis: De startdosis en aanbevolen onderhoudsdosis is 60 mg eenmaal daags 
met of zonder voedsel. Doseringen hoger dan 60 mg eenmaal daags, tot een maximale dosis van 120 mg per dag zijn in klinische onderzoeken beoordeeld op veiligheid. Er is echter geen klinisch bewijs dat erop wijst dat 
patiënten die niet reageren op de aanbevolen startdosis, baat zouden kunnen hebben bij optitreren van de dosis. Therapeutische respons wordt gewoonlijk na 2-4 weken behandeling waargenomen. Na consolidatie van de 
antidepressieve respons wordt aanbevolen de behandeling gedurende een aantal maanden voort te zetten om terugval te voorkomen. Bij patiënten met respons op duloxetine en met een voorgeschiedenis van herhaalde 
episoden van depressie kan een verdere langetermijnbehandeling met een dosis van 60 tot 120 mg overwogen worden. Gegeneraliseerde angststoornis: De aanbevolen startdosis bij patiënten met gegeneraliseerde angst-
stoornis is 30 mg eenmaal daags, met of zonder voedsel. Bij patiënten met onvoldoende respons dient de dosis te worden verhoogd tot 60 mg, wat de gebruikelijke onderhoudsdosis is bij de meeste patiënten. Bij patiënten 
met comorbide depressieve stoornis is de startdosis en de onderhoudsdosis 60 mg eenmaal daags (zie ook doseringsadvies hierboven). Doses tot 120 mg per dag zijn effectief gebleken en zijn in klinische onderzoeken be-
oordeeld op veiligheid. Voor patiënten met onvoldoende respons op 60 mg kan daarom verhoging tot 90 mg of 120 mg worden overwogen. Verhoging van de dosis dient op basis van klinische respons en verdraagzaamheid te geschieden. Na consolidatie van de respons wordt aanbevolen de 
behandeling gedurende een aantal maanden voort te zetten om terugval te voorkomen. Diabetische perifere neuropathische pijn: De startdosis en aanbevolen onderhoudsdosis is dagelijks 60 mg met of zonder voedsel. Doseringen hoger dan 60 mg eenmaal daags, tot een maximale dosis van 
120 mg per dag toegediend in gelijk verdeelde doses, zijn in klinische onderzoeken beoordeeld op veiligheid. De plasmaconcentratie van duloxetine vertoont grote inter-individuele variabiliteit. Om die reden kunnen sommige patiënten, die onvoldoende reageren op 60 mg, baat hebben bij een 
hogere dosis. De respons op de behandeling dient na 2 maanden te worden geëvalueerd. Bij patiënten met een inadequate initiële respons is een additionele respons na deze periode onwaarschijnlijk. Het therapeutische voordeel dient regelmatig (ten minste iedere drie maanden) opnieuw te 
worden beoordeeld. Speciale patiëntengroepen: Ouderen: Er wordt geen doseringsaanpassing aanbevolen voor oudere patiënten uitsluitend op basis van leeftijd. Echter, voorzichtigheid is geboden, net als met ieder geneesmiddel, bij het behandelen van ouderen, in het bijzonder bij 120 mg 
Duloxetine Mylan per dag voor depressieve stoornis of gegeneraliseerde angststoornis waarvoor beperkte gegevens zijn. Leverfunctiestoornis: Duloxetine Mylan mag niet worden gebruikt bij patiënten met een leveraandoening die leidt tot een leverfunctiestoornis. Nierfunctiestoornis: Voor 
patiënten met lichte of matige nierdisfunctie (creatinineklaring 30 tot 80 ml/min) is geen doseringsaanpassing noodzakelijk. Duloxetine Mylan mag niet worden gebruikt door patiënten met ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min). Pediatrische patiënten: Duloxetine dient niet 
gebruikt te worden bij kinderen en jongeren tot 18 jaar voor de behandeling van depressieve stoornis vanwege zorgen op gebied van veiligheid en werkzaamheid. De veiligheid en werkzaamheid van duloxetine voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis bij pediatrische patiënten 
van 7 - 17 jaar zijn niet vastgesteld. De veiligheid en werkzaamheid van duloxetine voor de behandeling van diabetische perifere neuropathische pijn zijn niet onderzocht. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Stopzetting van behandeling: Plotseling stopzetten dient te worden vermeden. Bij 
stopzetting van de behandeling met Duloxetine Mylan dient de dosering over een periode van tenminste 1 tot 2 weken geleidelijk te worden afgebouwd om de kans op onthoudingsverschijnselen zo klein mogelijk te houden. Indien niet tolereerbare symptomen optreden na een afname van de 
dosering of na stopzetting van de behandeling, kan overwogen worden om de laatst voorgeschreven dosering te hervatten. Vervolgens kan de arts doorgaan met verlagen van de dosering, echter in een langzamere mate. Wijze van toediening: Voor oraal gebruik. Contra-indicaties: Overgevoe-
ligheid voor het werkzame bestanddeel of voor een van de vermelde hulpstoffen. Gelijktijdig gebruik van Duloxetine Mylan met niet-selectieve, irreversibele monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers) is gecontra-indiceerd. Een leveraandoening die leidt tot leverfunctiestoornis. Duloxetine 
Mylan dient niet te worden gebruikt in combinatie met fl uvoxamine, ciprofl oxacine of enoxacine (d.w.z. krachtige CYP1A2 remmers) aangezien de combinatie leidt tot verhoogde plasmaconcentratie van duloxetine. Ernstige nierfunctiestoornis (creatinine klaring <30 ml/min). Start van de be-
handeling met Duloxetine Mylan is gecontra-indiceerd bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie; dit zou tot een verhoogd risico op hypertensieve crisis bij deze patiënten kunnen leiden. Bijwerkingen: a. Samenvatting van het veiligheidsprofi el:  De meest gemelde bijwerkingen bij patiën-
ten behandeld met duloxetine waren misselijkheid, hoofdpijn, droge mond, slaperigheid, en duizeligheid. De meerderheid van de vaak voorkomende bijwerkingen waren echter licht tot matig, traden gewoonlijk op aan het begin van de behandeling en verdwenen meestal, ook al werd de behan-
deling voortgezet. b. Getabelleerde samenvatting van de bijwerkingen: Tabel 1 beschrijft de bijwerkingen gezien uit spontane meldingen en in placebogecontroleerde klinische studies. Tabel 1: Bijwerkingen: Geschatte frequenties: Zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1000, < 
1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1000), zeer zelden (< 1/10.000). Binnen elke frequentiegroep, worden bijwerkingen weergegeven in afnemende mate van ernst. Infecties en parasitaire aandoeningen: Soms: Laryngitis. Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: Anafylactische reactie, Overgevoe-
ligheids-stoornis. Endocriene aandoeningen: Zelden: Hypothyreoïdisme. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Vaak: Verminderde eetlust. Soms: Hyperglykemie (vnl. Gerapporteerd bij diabetische patiënten). Zelden: Dehydratatie, Hyponatriëmie, SIADH6. Psychiatrische aandoeningen: Vaak: 
Slapeloosheid, Agitatie, Verminderd libido, Angst, Abnormaal orgasme, Abnormale dromen. Soms: Suïcidale gedachten5,7, Slaapstoornissen, Tandenknarsen, Desoriëntatie, Apathie. Zelden: Suïcidaal gedrag5,7, Manie, Hallucinaties, Agressie en boosheid4. Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: 

Hoofdpijn, Slaperigheid. Vaak: Duizeligheid, Lethargie, Tremor, Paresthesie. Soms: Myoclonus, Acathisie7, Nervositeit, Stoornis in oplettendheid, Dysgeusie, Dyskinesie, Restless legs syndroom, Slechte kwaliteit van slaap. Zelden: Serotonine syndroom6, Convulsie1, Psychomotorische onrust6, 
Extrapyramidale symptomen6. Oogaandoeningen: Vaak: Wazig zien. Soms: Mydriasis, Visuele stoornissen. Zelden: Glaucoom. Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: Vaak: Tinnitus1. Soms: Duizeling, Oorpijn. Hartaandoeningen: Vaak: Palpitaties. Soms: Tachycardie, Supra-ventriculaire 
aritmie, hoofdzakelijk atriumfi brilleren. Bloedvataandoeningen: Vaak: Bloeddrukverhoging, Blozen. Soms: Flauwvallen2, Hypertensie7, Orthostatische hypotensie2, Perifere kou. Zelden: Hypertensieve crisis6. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Vaak: Geeuwen. Soms: 
Strak gevoel bij de keel, Neusbloeding. Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: Misselijkheid, Droge mond. Vaak: Obstipatie, Diarree, Buikpijn, Overgeven, Dyspepsie, Flatulentie. Soms: Maagdarm bloedingen7, Gastro-enteritis, Oprisping, Gastritis, Dysfagie. Zelden: Stomatitis, Bloed in de 
ontlasting, Ademgeur, Microscopische colitis9. Lever- en galaandoeningen: Soms: Hepatitis, verhoogde lever enzymen (ALT, AST, alkaline fosfatase), Acute leverbeschadiging. Zelden: Leverfalen6, Geelzucht6. Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: Overmatig zweten, Huiduitslag. Soms: 
Nachtelijk zweten, Urticaria contactdermatitis, Koud zweet, Fotosensitiviteit- reacties, Verhoogde neiging tot blauwe plekken. Zelden: Stevens-Johnson Syndroom6, Angioneurotisch oedeem6. Heel zelden: Cutane vasculitis. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: Skeletspier-
pijn, Spierspasme. Soms: Spierstijfheid, Spiertrekkingen. Zelden: Trismus. Nier- en urinewegaandoeningen: Vaak: Dysurie, Pollakisurie. Soms: Urine retentie, Aarzeling om te plassen, Nachtelijk plassen, Polyuria, Verminderde urinestroom. Zelden: Abnormale urinegeur. Voortplantingsstelsel- 
en borstaandoeningen: Vaak: Erectiele dysfunctie, Ejaculatiestoornis, Vertraagde ejaculatie. Soms: Gynaecologische bloedingen, Menstruatie stoornis, Seksuele dysfunctie, Pijn aan de testikels. Zelden: Menopausale symptomen, Galactorroe, Hyperprolactinemie. Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: Vallen8, Vermoeidheid. Soms: Pijn op de borst7, Abnormaal gevoel, Koud aanvoelen, Dorst, Rillingen, Malaise, Warm aanvoelen, Verstoring van het lopen. Onderzoeken: Vaak: Gewichtsafname. Soms: Gewichtstoename, Verhoogde creatine fosfokinase in het 
bloed, Verhoogd kaliumgehalte in het bloed. Zelden: Bloedcholesterol verhoogd. 1 Gevallen van convulsies en gevallen van tinnitus zijn ook gemeld na stopzetten van de behandeling. 2 Gevallen van orthostatische hypotensie en fl auwvallen zijn met name gemeld aan het begin van de behande-
ling. 4 Gevallen van agressie en boosheid zijn voornamelijk gemeld aan het begin van de behandeling of na het stopzetten van de behandeling. 5 Gevallen van suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag zijn gemeld tijdens de behandeling met duloxetine en net na het stopzetten van de behandeling. 
6 Geschatte frequentie van bijwerkingen, gerapporteerd na het op de markt komen, niet waargenomen in placebogecontroleerde klinische onderzoeken. 7 Niet statistisch signifi cant verschillend van placebo. 8 Vallen kwam vaker voor bij ouderen (≥65 jaar). 9 Geschatte frequentie gebaseerd op 
alle klinische onderzoeksdata. c. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Wanneer gestopt wordt met duloxetine (met name bij abrupt stoppen) leidt dit vaak tot onthoudingsverschijnselen. Duizeligheid, gevoelsstoornissen (inbegrepen paresthesie of elektrische-schokachtige sensaties, 
in het bijzonder in het hoofd), slaapstoornissen (inbegrepen slapeloosheid en diepe dromen), vermoeidheid, slaperigheid, agitatie of angst, misselijkheid en/of overgeven, tremor, hoofdpijn, myalgie, overgevoeligheid, diarree, abnormale zweetafscheiding en duizeligheid zijn de meest gemelde 
reacties. In het algemeen geldt voor SSRI’s en SNRI’s dat deze symptomen mild tot matig en zelfbeperkend zijn, hoewel ze bij sommige patiënten ernstig en/of langdurig zijn. Daarom wordt geadviseerd om, wanneer duloxetine behandeling niet langer nodig is, geleidelijk aan te stoppen door 
de dosering langzaam af te bouwen. In de 12 weken acute fase van drie klinische studies met duloxetine bij patiënten met diabetische neuropathische pijn, werden kleine maar statistisch signifi cante verhogingen waargenomen van de nuchtere bloedglucose bij patiënten behandeld met du-
loxetine. HbA1c was stabiel bij zowel de duloxetine behandelde als de placebo behandelde patiënten. In de verlengde fase, welke tot 52 weken duurde, was er een toename van het HbA1c in zowel de duloxetine als de routine groep, maar de gemiddelde toename was 0,3 % groter in de duloxe-
tine behandelde groep. Er was ook een kleine toename van de nuchtere bloedglucose waarde en het totale cholesterol in de duloxetine behandelde groep terwijl deze labwaarden een kleine daling lieten zien in de routine groep. De gecorrigeerde hartslag QT-interval bij met duloxetine behan-
delde patiënten verschilde niet van die bij met placebo behandelde patiënten. Er werden geen klinische signifi cante verschillen waargenomen voor QT, PR, QRS of QTcB metingen tussen duloxetine en placebo behandelde patiënten. d. Pediatrische patiënten: In klinische onderzoeken werden in 
totaal 509 pediatrische patiënten van 7 tot 17 jaar met depressieve stoornis en 241 pediatrische patiënten van 7 tot 17 jaar met gegeneraliseerde angststoornis behandeld met duloxetine. In het algemeen was het bijwerkingenprofi el van duloxetine bij kinderen en jongeren gelijk aan wat gezien 
werd bij volwassenen. In totaal 467 pediatrische patiënten, in klinische onderzoeken in het begin gerandomiseerd op duloxetine, namen gemiddeld 0,1 kg in gewicht af in 10 weken, vergeleken met een gemiddelde toename van 0,9 kg bij 353 placebo-behandelde patiënten. Vervolgens neigden 
de patiënten over de vervolgperiode van 4 tot 6 maanden gemiddeld naar herstel naar hun te verwachten uitgangsgewichtspercentiel; dit percentiel is gebaseerd op bevolkingsgegevens van kinderen en jongeren met overeenkomende leeftijd en geslacht. Bij met duloxetine behandelde pedia-
trische patiënten werd in onderzoeken tot 9 maanden een overall gemiddelde afname van 1% in lengtepercentiel waargenomen (een afname van 2% bij kinderen van 7 -11 jaar en een toename van 0,3% bij jongeren van 12 - 17 jaar). 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 Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel. Website: www.fagg.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNIN VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN: Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Verenigd Koninkrijk. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: 30 mg capsules: EU/1/15/1010/001, EU/1/15/1010/002, EU/1/15/1010/003, EU/1/15/1010/004, 
EU/1/15/1010/005, EU/1/15/1010/006, EU/1/15/1010/007, EU/1/15/1010/008, EU/1/15/1010/009, EU/1/15/1010/010, EU/1/15/1010/021, EU/1/15/1010/022, EU/1/15/1010/023, EU/1/15/1010/024, EU/1/15/1010/025, EU/1/15/1010/026, EU/1/15/1010/027, EU/1/15/1010/028, 
EU/1/15/1010/037 en EU/1/15/1010/038. 60 mg capsules:  EU/1/15/1010/011, EU/1/15/1010/012, EU/1/15/1010/013, EU/1/15/1010/014, EU/1/15/1010/015, EU/1/15/1010/016, EU/1/15/1010/017, EU/1/15/1010/018, EU/1/15/1010/019, EU/1/15/1010/020, EU/1/15/1010/029, 
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❚ JEEP GRAND CHEROKEE SRT ■

Ongekend plezier
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AUTO-SFEER

Een dergelijk idee kan enkel be-
dacht worden door het brein van 
een autojournalist die steeds ster-

kere sensaties wil. We nemen de Jeep 
Grand Cherokee, goed voor 2,3 ton op de 
weegbrug, voor een erg dynamisch ui-
tje in de buurt van Asti, Piëmont... Maar, 
voor we jullie in detail vertellen over dat 
uitstapje, komen we even terug op de 
nieuwigheden van 2017 voor deze 100% 
Amerikaanse SUV.

Expressieve snuit
De neus van deze Grand Cherokee SRT werd 
herwerkt en oogt veel expressiever met de 
bijkomende koelopeningen die de motor 
en de remmen van extra zuurstof moeten 
voorzien. De flanken worden gekenmerkt 
door perfect geïntegreerde zijschorten en 
achteraan zien we twee uitlaatpijpen en een 
relatief discrete vleugel. De zwarte 20”-vel-
gen zitten als gegoten op onze testwagen. 
Ze bieden plaats aan Brembo-remschijven 
met zes zuigers vooraan.
Binnenin is de sfeer al even sportief, 
met kuipstoelen in nappaleder, met het 
SRT-logo, en een al even specifiek stuur. 
De uitrusting is rijkelijk. Onmogelijk om 
alle knopjes uit te proberen wanneer je 
maar een paar uur hebt om de wagen te 
ontdekken.

Eigentijdse Uconnect
Het multimediasysteem werd gemo-
derniseerd en zijn touchscreen kan een  

aantal gegevens tonen over de presta-
ties. De chrono’s van 0 naar 100km/u of 
op de 400m met stilstaande start houden 
de inzittenden bezig. Een gelegenheids-
rijder zal zich vooral op de rijlijn concen-
treren. Deze bolide is niet geschikt voor 
het rallywerk, maar we waren toch onder 
de indruk. Bij het starten heb je het ge-
voel in een helikopter te zitten. Nog voor 
je een meter gereden hebt, lijk je al een 
vat olie verbruikt te hebben. De sound 
van de V8 is heel gedempt. Wanneer we 
de ruiten openen, begrijpen we beter 
waarom de mensen omkijken wanneer 
we nochtans rustig het stadscentrum 
van Turijn verlaten. Deze motor maakt 
een indrukwekkend geluid, zelfs aan lage 
snelheid. 

Stevige passages
We besluiten de snelweg zoveel mo-
gelijk links te laten liggen. We kiezen 
voor de kleine binnenbaantjes door de 
wijngaarden. De baantjes kronkelen als 
een slang door de heuvels en de Grand 
Cherokee verteert het bochtenwerk met 
sprekend gemak. Deze SRT is zwaar en 
groot, maar wanneer je vrij zicht hebt, 
kan je strakke lijnen rijden en de boch-
ten aan adembenemende snelheden ne-
men, zeker gezien de omvang van onze 
wagen. De remmen wensen al snel een 
moment om even terug op adem te ko-
men. We moeten ook toegeven dat we 
het spel maximaal hebben gespeeld. 
We hebben de draaiknop op de centrale 

console zelfs in de stand ‘Track’ gezet, 
om een deel van de rijhulpmiddelen uit 
te schakelen. De Pirelli’s Scorpion Win-
ter geraken snel op bedrijfstemperatuur, 
maar dan beginnen ze toch te janken in 
de haarspeldbochten. We zijn er zeker 
van dat een aantal kleine dynamische 
berlines moeite zouden hebben om deze 
SRT te volgen.

Berekend aanvallen
Toch moet je rekening houden met  
de breedte van deze Amerikaans- 
Italiaanse SUV, als je als een kanonskogel 
de bochten uitkomt. De vierwielaandrijving 
slaagt er goed in om de uitgeschakelde 
rijhulpmiddelen op te vangen. De auto-
maat met acht versnellingen is redelijk 
verrassend en met de paddles aan het 
stuur kan je in de in de Track-modus heel 
vlug schakelen. De stuurinrichting mist 
precisie en stugheid. Maar het geheel 
volstaat om te genieten van het tempe-
rament van de wagen. Eens de snelle 
testrit achter de rug is, keren we terug 
naar de stand ‘Auto’ en meteen valt op  
dat het comfort indrukwekkend is.  
De afwerking is misschien niet perfect, 

maar het niveau is in elk geval veel  
beter dan wat we enkele jaren geleden in  
Amerikaanse modellen zagen.

Welke concurrenten?  
De Grand Cherokee SRT, compleet on-
zinnig voor de gewone sterveling, blijft 
erg aantrekkelijk. Op de redactie hou-
den we wel van dit soort buitenspori-
ge wagens. Natuurlijk heb je een aan-
zienlijk budget voor de benzine nodig, 
met een verbruik dat, wanneer je de V8 
voortdurend laat werken, rond de 20 li-
ter per 100km draait. Maar het blijft erg  
plezant om plaats te maken in de files 
door gewoon even fors op het gaspe-
daal te trappen. 

Als concurrenten van de SRT denken we 
aan de Porsche Cayenne, de BMW X6 
en de Audi Q7, maar geen van hen heeft 
hetzelfde uitgesproken karakter en is 
zo exuberant, iets waar de Amerikanen  
duidelijk wel van houden.  ❚

Benoît Lays

Wat een genot! Een dikke 6.4 V8 HEMI onder de  
motorkap, een bijzonder luxueus interieur en  
wegen in een glooiend landschap... Het decor is 
geschetst. We staan voor een ongewone test 
aan boord van een 4x4 van meer dan 2,3 ton. 
Hoe zal de Amerikaanse SUV presteren? 
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Clopidogrel Zentiva 75mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: 
Elke filmomhulde tablet bevat 75 mg clopidogrel (als waterstofsulfaat). Hulpstoffen met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 3 mg lactose en 
3,3 mg gehydrogeneerde ricinusolie. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: Filmomhulde tablet. Roze, 
rond, biconvex met de inscriptie “75” op één zijde en “1171” op de andere zijde. KLINISCHE GEGEVENS : Therapeutische indicaties:  Preventie van 
atherotrombotische complicaties: Clopidogrel is geïndiceerd bij: - Volwassen patiënten na een doorgemaakt myocardinfarct (van enkele dagen tot 
minder dan 35 dagen), na een doorgemaakt ischemisch cerebrovasculair accident (van 7 dagen tot minder dan 6 maanden) of die lijden aan een 
vastgestelde perifere arteriële aandoening. - Volwassen patiënten die lijden aan een acuut coronair syndroom: - acuut coronair syndroom zonder 
ST-segmentstijging (instabiele angina of myocardinfarct zonder Q-golf), met inbegrip van patiënten die een plaatsing van een stent ondergaan na een 
percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (ASA). acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging in combinatie met ASA in 
medisch behandelde patiënten die geschikt zijn voor trombolytische therapie. Preventie van atherotrombotische en trombo-embolische complicaties bij 
atriumfibrilleren: Bij volwassen patiënten met atriumfibrilleren die minstens één risicofactor voor vasculaire voorvallen hebben, die niet geschikt zijn 
voor een behandeling met vitamine K-antagonisten (VKA) en die een laag risico op bloedingen hebben, is clopidogrel aangewezen in combinatie met 
ASA voor de preventie van atherotrombotische en trombo-embolische voorvallen, met inbegrip van cerebrovasculair accident (CVA). Dosering en 
wijze van toediening: Dosering: - Vol-
wassenen en ouderen: Clopidogrel dient 
in een eenmaal daagse dosis van 75 mg 
te worden gegeven. Bij patiënten die lij-
den aan een acuut coronair syndroom: - 
Acuut coronair syndroom zonder ST-seg-
mentstijging (instabiele angina of 
myo cardinfarct zonder Q-golf): de behan-
deling met clopidogrel moet gestart wor-
den met een eenmalige oplaaddosis van 
300 mg en daarna voortgezet worden met 
75 mg eenmaal per dag (met acetylsali-
cylzuur (ASA) 75 mg-325 mg per dag). 
Aangezien hogere doses ASA geassoci-
eerd zijn met een hoger risico op bloedin-
gen, is het aanbevolen geen hogere dosis 
ASA te nemen dan 100 mg. De optimale 
behandelingsduur is nog niet formeel 
vastgesteld. Gegevens uit klinische stu-
dies ondersteunen een gebruik tot 12 
maanden, en het maximale voordeel 
werd vastgesteld na 3 maanden. - Acuut 
myocardinfarct met ST-segmentstijging: 
clopidogrel dient toegediend te worden 
als eenmaal daagse dosis van 75 mg met 
een oplaaddosis van 300 mg in combina-
tie met ASA en met of zonder trombolyti-
ca. Voor patiënten ouder dan 75 jaar moet 
clopidogrel worden gestart zonder op-
laaddosis. Combinatietherapie dient zo 
vroeg mogelijk te worden gestart na waar-
neming van de symptomen en minimaal 
vier weken te worden voortgezet. Het 
voordeel van de combinatie van clopido-
grel met ASA voor een periode langer dan 
vier weken is in dit verband niet onder-
zocht. Bij patiënten met atriumfibrilleren 
moet clopidogrel toegediend worden als 
een eenmaal daagse dosis van 75 mg. 
ASA (75-100 mg per dag) moet gestart en 
voortgezet worden in combinatie met 
clopidogrel. Als een dosis vergeten wordt: 
- Binnen minder dan 12 uur na het gewo-
ne geplande tijdstip: de pa tiënten moeten 
de dosis on middellijk innemen en daar na 
de volgende dosis op het gewone geplan-
de tijdstip innemen.- Gedurende meer 
dan 12 uur: de patiënten moeten de vol-
gende dosis op het gewone geplande 
tijdstip innemen en mogen de dosis niet 
verdubbelen. - Pediatrische patiënten : 
Clopidogrel mag niet worden gebruikt bij 
kinderen vanwege werkzaamheidsbe-
zwaren. – Nierfunctiestoornis: De thera-
peutische ervaring is beperkt bij patiënten 
met een nierfunctiestoornis.: - Lever-
functie stoornis: De therapeutische erva-
ring is beperkt bij patiënten met een mati-
ge leverziekte die bloedingsdiathesen 
kunnen hebben. Wijze van toediening : 
Voor oraal gebruik. Mag toegediend wor-
den met of zonder voedsel.Contra-indi-
caties: -Overgevoeligheid voor het werk-
zame bestanddeel of voor één van de in 
rubriek 2 of rubriek 6.1 vermelde hulpstof-
fen. - Ernstige leverfunctiestoornis. - Be-
staande pathologische bloedingen, zoals 
ulcus pepticum of intracraniale bloe ding. 
Bijwerkingen: Samenvatting van het vei-
ligheidsprofiel: De veiligheid van clopido-
grel werd geëvalueerd bij meer dan 
44.000 patiënten die hebben deelgeno-
men aan klinische studies, met inbegrip 
van meer dan 12.000 patiënten die gedu-
rende 1 jaar of langer behandeld werden. 
Globaal was clopidogrel 75 mg /dag ver-
gelijkbaar met ASA 325 mg/dag in CAPRIE, 
ongeacht leeftijd, geslacht en ras. De kli-
nisch significante bijwerkingen in de CA-
PRIE, CURE, CLARITY, COMMIT en AC-
TIVE-A studies zijn hieronder beschreven. 
Naast meldingen tijdens de klinische stu-
dies, werden nevenwerkingen spontaan 
gerapporteerd.Bloeding is de reactie die 
het vaakst werd gerapporteerd zowel tij-
dens klinische studies als in de post- mar-
keting ervaring; meestal tijdens de eerste 
maand van de behandeling. In CAPRIE 
bedroeg de totale frequentie van alle bloedingen 9,3 % bij patiënten die behandeld werden met clopidogrel of ASA. De frequentie van ernstige gevallen 
was soortgelijk voor clopidogrel en ASA. In CURE was geen exces aan ernstige bloedingen met clopidogrel plus ASA binnen de 7 dagen na een coro-
naire bypasstransplantatie bij patiënten die de behandeling meer dan 5 dagen vóór de ingreep hadden stopgezet. Bij patiënten die onder behandeling 
bleven binnen de 5 dagen van een bypass ingreep, was de incidentie 9,6% voor clopidogrel plus ASA, en 6,3% voor placebo plus ASA. In CLARITY is 
een algemene toename van bloedingen waargenomen in de groep met clopidogrel plus ASA versus de groep met placebo plus ASA. De incidentie van 
sterke bloedingen was soortgelijk in beide groepen. Dit was consistent in de subgroepen van patiënten gedefinieerd naar basiskarakteristieken en type 
behandeling met fibrinolytica of heparine.  In COMMIT was de mate van niet-cerebrale ernstige bloedingen of cerebrale bloedingen laag en vergelijk-
baar in beide groepen. In ACTIVE-A was het percentage ernstige bloedingen groter in de clopidogrel + ASA groep dan in de placebo + ASA groep (6,7% 
versus 4,3%). De ernstige bloedingen waren meestal van extracraniale oorsprong in beide groepen (5,3% in de clopidogrel + ASA groep; 3,5% in de 

placebo +ASA groep) maar hoofdza-
kelijk afkomstig van de gastro-intes-
tinale tractus (3,5% vs.1,8%). Er wa-
ren meer intracraniale bloedingen in 
de clopidogrel + ASA behandelings-
groep invergelijking met de placebo + 
ASA groep (1,4% versus 0,8%, respectievelijk). Er was geen statistisch significant verschil tussen beide groepen in de percentages fatale bloeding 
(1,1% in de clopidogrel + ASA groep en 0,7% in de placebo + ASA groep) en hemorragische CVA (0,8% en 0,6%, respectievelijk). Tabel van bijwerkin-
gen: De bijwerkingen die waargenomen werden tijdens klinische studies of die spontaan werden gerapporteerd, worden hieronder weergegeven. De 
frequentie wordt als volgt omschreven: vaak (1/100, <1/10); soms (1/1000, <1/100); zelden (1/10.000, <1/1000); zeer zelden (<1/10.000), niet bekend 
(kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. 
Systeem/Orgaanklasse - Vaak - Soms - Zelden - Zeer zelden, niet bekend*. Bloed- en lymfe stelselaandoeningen: Soms: Trom bocytopenie, leu-
kope nie, eosinofilie; Zelden: Neutropenie, inclusief ernstige neutropenie; Zeer zelden, niet bekend*: Trombotische trombocytopenische purpura 

(TTP) (zie rubriek 4.4), aplastische ane-
mie, pancytopenie, agranulocytose, ern-
stige trombocytopenie, verworven hemo-
filie A, granulocy topenie, anemie. 
Hartaandoe nin gen: Zeer zelden, niet 
bekend*: Kounis syndroom (vasospas-
tische aller gi  sche angina/allergisch  
hartinfarct) in het kader van een 
overgevoeligheids reactie te wijten aan 
clopidogrel*. Immuunsysteemaandoe-
ningen: Zeer zelden, niet bekend*: Se-
rumziekte, anafylactoïde reacties, kruisre-
actieve overgevoeligheid tussen producten 
met thiënopyridines (zoals ticlopidine, pra-
sugrel) (zie rubriek 4.4)*. Psychische 
stoornissen: Zeer zelden, niet bekend*: 
Hallucinaties, verwardheid. Zenuw stel  sel -
aandoeningen: Soms: Intracraniale bloe-
ding (sommige gevallen met fatale afloop 
zijn gerapporteerd), hoofdpijn, paresthe-
sie, duizeligheid; zeer zelden, niet be-
kend*: smaakstoornissen. Oogaandoenin-
gen: Soms: oogbloeding (conjunctivaal, 
oculair, retinaal). Evenwichtsorgaan- en 
ooraandoeningen: Zelden: Vertigo. Bloed-
vataandoeningen: Vaak: Hematoom; Zeer 
zelden, niet bekend*: Ernstige bloeding, 
bloeding van operatiewond, vasculitis, 
hypotensie. Adem halings stelsel-, borst-
kas- en media stinumaandoeningen: 
Vaak: Epi sta xis; Zeer zelden, niet be-
kend*: Bloeding uit de respiratoire tractus 
(hemo ptyse, longbloeding), bronchos-
pasme, interstitiële pneumonie, eosino-
fiele pneumonie. Maagdarmstelselaan-
doeningen: Vaak: Gastro-intestinale 
bloeding, diarree, buik pijn, dyspepsie; 
Soms: Maag ulcus en duodenumulcus, 
gastritis, braken, misselijkheid, consti pa-
tie, flatulentie; Zelden: Retroperitoneale 
bloeding; Zeer zelden, niet bekend*: 
Gastro-intestinale en retroperitoneale 
bloeding met fatale afloop, pancreatitis, 
colitis (met inbegrip van colitis ulcerosa of 
lymfocytaire colitis), stomatitis. Lever- en 
galaandoeningen: Zeer zelden, niet be-
kend*: Acute lever insufficiëntie, hepatitis, 
abnormale leverfunctietest. Huid- en on-
derhuidaandoeningen: Vaak: Kneuzing; 
Soms: Rash, pruritus, huidbloeding (pur-
pura); Zeer zelden, niet bekend*: Bul-
leuze derma titis (toxische epidermale 
necrolyse, Stevens Johnson syndroom, 
ery the ma multiforme, acuut gegenerali-
seerde eczemateuze pus tula (AGEP)), 
angio-oedeem, geneesmiddel geïndu-
ceerd overgevoeligheids syndroom,  
geneesmiddelrash met eosinofilie en sys-
temische symptomen (DRESS), erythe-
mateuze of exfoliatieve rash, urticaria, 
eczeem, lichen planus. Voortplantings-
stelsel- en borstaan doeningen: Zelden: 
Gynaecomastie. Bot-, skeletspierstelsel- 
en bindweefselaandoeningen: Zeer zel-
den, niet bekend*: Musculoskeletale 
bloeding (hemartrosis), artritis, artralgie, 
myalgie. Nier- en urinewegaandoenin-
gen: Soms: Hematurie; Zeer zelden, niet 
bekend*: Glomerulonefritis, verhoging 
van het bloedcreatinine. Algemene aan-
doeningen en toedieningsplaatsstoornis-
sen: Vaak: Bloeding op plaats van injec-
tie; Zeer zelden, niet bekend*: Koorts. 
Onderzoeken: Soms: Verlengde bloe-
dingstijd, gedaald aantal neutrofielen,  
gedaald aantal plaatjes. *Informatie over 
clopidogrel met frequentie «niet bekend». 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen: 
Het is belangrijk om na toelating van het 
geneesmiddel vermoedelijke bijwerkin-
gen te melden. Op deze wijze kan de 
verhouding tussen voordelen en risico’s 
van het geneesmiddel voortdurend wor-
den gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te melden 

via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: 
Sanofi Clir SNC-54, rue La Boétie - F-75008 Paris – Frankrijk. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
: EU/1/08/465/003 - Doos met 28 filmomhulde tabletten in PVC/PVDC/Aluminium blisters - EU/1/08/465/007 - Doos met 50x1 filmomhulde 
tabletten in PVC/PVDC/Aluminium blisters - EU/1/08/465/009 - Doos met 84 filmomhulde tabletten in PVC/PVDC/Aluminium blisters. DA-
TUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/ VERLENGING VAN DE VERGUNNING : Datum van eerste verlening van de vergunning: 15 juli 
1998. Datum van laatste verlenging: 15 juli 2008. DATUM VAN HERZIENING 
VAN DE TEKST: December 2016. Gedetailleerde informatie over dit geneesmid-
del is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau 
http://www.ema.europa.eu.
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Clopidogrel Zentiva 75� mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMEN-
STELLING: Elke filmomhulde tablet bevat 75 mg clopidogrel (als waterstofsulfaat). Hulpstoffen met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 
3 mg lactose en 3,3 mg gehydrogeneerde ricinusolie. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: 
Filmomhulde tablet. Roze, rond, biconvex met de inscriptie “75” op één zijde en “1171” op de andere zijde. KLINISCHE GEGEVENS : Therapeu-
tische indicaties:  Preventie van atherotrombotische complicaties: Clopidogrel is geïndiceerd bij: - Volwassen patiënten na een doorgemaakt 
myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), na een doorgemaakt ischemisch cerebrovasculair accident (van 7 dagen tot minder 
dan 6 maanden) of die lijden aan een vastgestelde perifere arteriële aandoening. - Volwassen patiënten die lijden aan een acuut coronair 
syndroom: - acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging (instabiele angina of myocardinfarct zonder Q-golf), met inbegrip van patiënten 
die een plaatsing van een stent ondergaan na een percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (ASA). acuut myocardin-
farct met ST-segmentstijging in combinatie met ASA in medisch behandelde patiënten die geschikt zijn voor trombolytische therapie. Preventie 
van atherotrombotische en trombo-embolische complicaties bij atriumfibrilleren: Bij volwassen patiënten met atriumfibrilleren die minstens één 
risicofactor voor vasculaire voorvallen hebben, die niet geschikt zijn voor een behandeling met vitamine K-antagonisten (VKA) en die een laag 
risico op bloedingen hebben, is clopidogrel aangewezen in combinatie met ASA voor de preventie van atherotrombotische en trombo-embo-
lische voorvallen, met inbegrip van cerebrovasculair accident (CVA). Dosering en wijze van toediening: Dosering: - Volwassenen en ouderen: 
Clopidogrel dient in een eenmaal daagse dosis van 75 mg te worden gegeven. Bij patiënten die lijden aan een acuut coronair syndroom: - Acuut 
coronair syndroom zonder 
ST-segmentstijging (instabiele 
angina of myocardinfarct 
zonder Q-golf): de behandeling 
met clopidogrel moet gestart 
worden met een eenmalige 
oplaaddosis van 300 mg en 
daarna voortgezet worden met 
75 mg eenmaal per dag (met 
acetylsalicylzuur (ASA) 75 
mg-325 mg per dag). 
Aangezien hogere doses ASA 
geassocieerd zijn met een 
hoger risico op bloedingen, is 
het aanbevolen geen hogere 
dosis ASA te nemen dan 100 
mg. De optimale behandelings-
duur is nog niet formeel 
vastgesteld. Gegevens uit 
klinische studies ondersteunen 
een gebruik tot 12 maanden, en 
het maximale voordeel werd 
vastgesteld na 3 maanden. - 
Acuut myocardinfarct met 
ST-segmentstijging: clopidogrel 
dient toegediend te worden als 
eenmaal daagse dosis van 75 
mg met een oplaaddosis van 
300 mg in combinatie met ASA 
en met of zonder trombolytica. 
Voor patiënten ouder dan 75 
jaar moet clopidogrel worden 
gestart zonder oplaaddosis. 
Combinatietherapie dient zo 
vroeg mogelijk te worden 
gestart na waarneming van de 
symptomen en minimaal vier 
weken te worden voortgezet. 
Het voordeel van de combinatie 
van clopidogrel met ASA voor 
een periode langer dan vier 
weken is in dit verband niet 
onderzocht. Bij patiënten met 
atriumfibrilleren moet 
clopidogrel toegediend worden 
als een eenmaal daagse dosis 
van 75 mg. ASA (75-100 mg per 
dag) moet gestart en voortgezet 
worden in combinatie met 
clopidogrel. Als een dosis 
vergeten wordt: - Binnen minder 
dan 12 uur na het gewone 
geplande tijdstip: de patiënten 
moeten de dosis onmiddellijk 
innemen en daarna de volgende 
dosis op het gewone geplande 
tijdstip innemen.- Gedurende 
meer dan 12 uur: de patiënten 
moeten de volgende dosis op 
het gewone geplande tijdstip 
innemen en mogen de dosis niet 
verdubbelen. - Pediatrische 
patiënten : Clopidogrel mag niet 
worden gebruikt bij kinderen 
vanwege werkzaamheidsbez-
waren. – Nierfunctiestoornis: De 
therapeutische ervaring is 
beperkt bij patiënten met een 
nierfunctiestoornis.: - Leverfunc-
tiestoornis: De therapeutische 
ervaring is beperkt bij patiënten 
met een matige leverziekte die 
bloedingsdiathesen kunnen 
hebben. Wijze van toediening : 
Voor oraal gebruik. Mag 
toegediend worden met of 
zonder voedsel.Contra-indi-
caties: -Overgevoeligheid voor 
het werkzame bestanddeel of 
voor één van de in rubriek 2 of 
rubriek 6.1 vermelde hulpstof-
fen.-Ernstige leverfunctiestoor-
nis. - Bestaande pathologische 
bloedingen, zoals ulcus 
pepticum of intracraniale 
b l o e d i n g . B i j w e r k i n g e n : 
Samenvatting van het veiligheid-
sprofiel: De veiligheid van 
clopidogrel werd geëvalueerd bij 
meer dan 44.000 patiënten die 
hebben deelgenomen aan 
klinische studies, met inbegrip 
van meer dan 12.000 patiënten 
die gedurende 1 jaar of langer 
behandeld werden. Globaal was clopidogrel 75 mg /dag vergelijkbaar met ASA 325 mg/dag in CAPRIE, ongeacht leeftijd, geslacht en ras. De 
klinisch significante bijwerkingen in de CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT en ACTIVE-A studies zijn hieronder beschreven. Naast meldingen 
tijdens de klinische studies, werden nevenwerkingen spontaan gerapporteerd.Bloeding is de reactie die het vaakst werd gerapporteerd zowel 
tijdens klinische studies als in de post-marketing ervaring; meestal tijdens de eerste maand van de behandeling.In CAPRIE bedroeg de totale 
frequentie van alle bloedingen 9,3 % bij patiënten die behandeld werden met clopidogrel of ASA. De frequentie van ernstige gevallen was 
soortgelijk voor clopidogrel en ASA. In CURE was geen exces aan ernstige bloedingen met clopidogrel plus ASA binnen de 7 dagen na een 
coronaire bypasstransplantatie bij patiënten die de behandeling meer dan 5 dagen vóór de ingreep hadden stopgezet. Bij patiënten die onder 
behandeling bleven binnen de 5 dagen van een bypass ingreep, was de incidentie 9,6% voor clopidogrel plus ASA, en 6,3% voor placebo plus 
ASA. In CLARITY is een algemene toename van bloedingen waargenomen in de groep met clopidogrel plus ASA versus de groep met placebo 
plus ASA. De incidentie van sterke bloedingen was soortgelijk in beide groepen. Dit was consistent in de subgroepen van patiënten gedefinieerd 
naar basiskarakteristieken en type behandeling met fibrinolytica of heparine.  In COMMIT was de mate van niet-cerebrale ernstige bloedingen of 
cerebrale bloedingen laag en vergelijkbaar in beide groepen. In ACTIVE-A was het percentage ernstige bloedingen groter in de clopidogrel + ASA 
groep dan in de placebo + ASA groep (6,7% versus 4,3%). De ernstige bloedingen waren meestal van extracraniale oorsprong in beide groepen 
(5,3% in de clopidogrel + ASA groep; 3,5% in de placebo +ASA groep) maar hoofdzakelijk afkomstig van de gastro-intestinale tractus (3,5% 
vs.1,8%). Er waren meer intracraniale bloedingen in de clopidogrel + ASA behandelingsgroep invergelijking met de placebo + ASA groep   

(1,4% versus 0,8%, respectievelijk). Er was geen 
statistisch significant verschil tussen beide 
groepen in de percentages fatale bloeding (1,1% in 
de   clopidogrel + ASA groep en 0,7% in de 
placebo +ASA groep) en hemorragische CVA 
(0,8% en 0,6%, respectievelijk).Tabel van 
bijwerkingen: De bijwerkingen die waargenomen 
werden tijdens klinische studies of die spontaan 
werden gerapporteerd, worden hieronder 
weergegeven. De frequentie wordt als volgt 
omschreven: vaak ( 1/100, <1/10); soms ( 1/1000, 
<1/100); zelden ( 1/10.000, <1/1000); zeer zelden 
(<1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare 
gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. Systeem/Orgaankla-
sse - Vaak  - Soms - Zelden  - Zeer zelden, niet bekend*. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Soms: Trombocytopenie, leukopenie, eosinofi-

lie; Zelden: Neutropenie, inclusief 
ernstige neutropenie; Zeer 
zelden, niet bekend*: Trombot-
ische trombocytopenische 
purpura (TTP) (zie rubriek 4.4), 
aplastische anemie, pancytope-
nie, agranulocytose, ernstige 
trombocytopenie, verworven 
hemofilie A, granulocytopenie, 
anemie. Hartaandoeningen: Zeer 
zelden, niet bekend*: 
Kounis-syndroom (vasospas-
tische allergische angina/ 
allergisch hartinfarct) in het kader 
van een overgevoeligheidsreactie 
te wijten aan clopidogrel*. 
Immuunsysteemaandoeningen: 
Zeer zelden, niet bekend*: 
Serumziekte, anafylactoïde 
reacties, kruisreactieve overgevo-
eligheid tussen producten met 
thiënopyridines (zoals ticlopidine, 
prasugrel) (zie rubriek 4.4)*. 
Psychische stoornissen: Zeer 
zelden, niet bekend*: 
Hallucinaties, verwardheid. 
Zenuwste lse laandoeningen: 
Soms: Intracraniale bloeding 
(sommige gevallen met fatale 
afloop zijn gerapporteerd), 
hoofdpijn, paresthesie, 
duizeligheid; zeer zelden, niet 
bekend*: smaakstoornissen. 
Oogaandoeningen: Soms: 
oogbloeding (conjunctivaal, 
oculair, retinaal). Evenwichtsor-
gaan- en ooraandoeningen: 
Zelden: Vertigo. Bloedvataandoe-
ningen: Vaak: Hematoom; Zeer 
zelden, niet bekend*: Ernstige 
bloeding, bloeding van 
operatiewond, vasculitis, hypoten-
sie.  Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en mediastinumaandoe-
ningen: Vaak: Epistaxis; Zeer 
zelden, niet bekend*: Bloeding 
uit de respiratoire tractus 
(hemoptyse, longbloeding), 
bronchospasme, interstitiële 
pneumonie, eosinofiele 
pneumonie. Maagdarmstelselaan-
doeningen: Vaak: Gastro-intesti-
nale bloeding, diarree, buikpijn, 
dyspepsie; Soms: Maagulcus en 
duodenumulcus, gastritis, braken, 
misselijkheid, constipatie, 
flatulentie; Zelden: Retroperitone-
ale bloeding; Zeer zelden, niet 
bekend*: Gastro-intestinale en 
retroperitoneale bloeding met 
fatale afloop, pancreatitis, colitis 
(met inbegrip van colitis ulcerosa 
of lymfocytaire colitis), stomatitis. 
Lever- en galaandoeningen: Zeer 
zelden, niet bekend*: Acute 
leverinsufficiëntie, hepatitis, 
abnormale leverfunctietest. Huid- 
en onderhuidaandoeningen: 
Vaak: Kneuzing; Soms: Rash, 
pruritus, huidbloeding (purpura); 
Zeer zelden, niet bekend*: 
Bulleuze dermatitis (toxische 
epidermale necrolyse, Stevens 
Johnson syndroom, erythema 
multiforme, acuut gegenerali-
seerde eczemateuze pustula 
(AGEP)), angio-oedeem, 
geneesmiddel geïnduceerd 
overgevoeligheids syndroom, 
geneesmiddelrash met eosinofilie 
en systemische symptomen  
(DRESS), erythemateuze of 
exfoliatieve rash, urticaria, 
eczeem, lichen planus. 
Voortplantingsstelsel- en 
borstaandoeningen: Zelden: 
Gynaecomastie. Bot-, skeletspier-
stelsel- en bindweefselaandoenin-
gen: Zeer zelden, niet bekend*: 
Musculoskeletale bloeding 
(hemartrosis), artritis, artralgie, 
myalgie. Nier- en urinewegaan-
doeningen: Soms: Hematurie; : 
Zeer zelden, niet bekend*: 

Glomerulonefritis, verhoging van het bloedcreatinine. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: Bloeding op plaats van 
injectie; Zeer zelden, niet bekend*: Koorts. Onderzoeken: Soms: Verlengde bloedingstijd, gedaald aantal neutrofielen, gedaald aantal plaatjes. 
*Informatie over clopidogrel met frequentie "niet bekend". Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het 
geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 
voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het 
nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Sanofi Clir 
SNC-54, rue La Boétie - F-75008 Paris – Frankrijk. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : 
EU/1/08/465/003 - Doos met 28 filmomhulde tabletten in PVC/PVDC/Aluminium blisters - EU/1/08/465/007 - Doos met 50x1 filmomhulde 
tabletten in PVC/PVDC/Aluminium blisters - EU/1/08/465/009 - Doos met 84 filmomhulde tabletten in PVC/PVDC/Aluminium blisters DATUM 
EERSTE VERGUNNINGVERLENING/ VERLENGING VAN DE 
VERGUNNING : Datum van eerste verlening van de vergunning: 15 
juli 1998. Datum van laatste verlenging: 15 juli 2008. DATUM VAN 
HERZIENING VAN DE TEKST: December 2016. Gedetailleerde 
informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van 
het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Clopidogrel Zentiva 75� mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMEN-
STELLING: Elke filmomhulde tablet bevat 75 mg clopidogrel (als waterstofsulfaat). Hulpstoffen met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 
3 mg lactose en 3,3 mg gehydrogeneerde ricinusolie. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: 
Filmomhulde tablet. Roze, rond, biconvex met de inscriptie “75” op één zijde en “1171” op de andere zijde. KLINISCHE GEGEVENS : Therapeu-
tische indicaties:  Preventie van atherotrombotische complicaties: Clopidogrel is geïndiceerd bij: - Volwassen patiënten na een doorgemaakt 
myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), na een doorgemaakt ischemisch cerebrovasculair accident (van 7 dagen tot minder 
dan 6 maanden) of die lijden aan een vastgestelde perifere arteriële aandoening. - Volwassen patiënten die lijden aan een acuut coronair 
syndroom: - acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging (instabiele angina of myocardinfarct zonder Q-golf), met inbegrip van patiënten 
die een plaatsing van een stent ondergaan na een percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (ASA). acuut myocardin-
farct met ST-segmentstijging in combinatie met ASA in medisch behandelde patiënten die geschikt zijn voor trombolytische therapie. Preventie 
van atherotrombotische en trombo-embolische complicaties bij atriumfibrilleren: Bij volwassen patiënten met atriumfibrilleren die minstens één 
risicofactor voor vasculaire voorvallen hebben, die niet geschikt zijn voor een behandeling met vitamine K-antagonisten (VKA) en die een laag 
risico op bloedingen hebben, is clopidogrel aangewezen in combinatie met ASA voor de preventie van atherotrombotische en trombo-embo-
lische voorvallen, met inbegrip van cerebrovasculair accident (CVA). Dosering en wijze van toediening: Dosering: - Volwassenen en ouderen: 
Clopidogrel dient in een eenmaal daagse dosis van 75 mg te worden gegeven. Bij patiënten die lijden aan een acuut coronair syndroom: - Acuut 
coronair syndroom zonder 
ST-segmentstijging (instabiele 
angina of myocardinfarct 
zonder Q-golf): de behandeling 
met clopidogrel moet gestart 
worden met een eenmalige 
oplaaddosis van 300 mg en 
daarna voortgezet worden met 
75 mg eenmaal per dag (met 
acetylsalicylzuur (ASA) 75 
mg-325 mg per dag). 
Aangezien hogere doses ASA 
geassocieerd zijn met een 
hoger risico op bloedingen, is 
het aanbevolen geen hogere 
dosis ASA te nemen dan 100 
mg. De optimale behandelings-
duur is nog niet formeel 
vastgesteld. Gegevens uit 
klinische studies ondersteunen 
een gebruik tot 12 maanden, en 
het maximale voordeel werd 
vastgesteld na 3 maanden. - 
Acuut myocardinfarct met 
ST-segmentstijging: clopidogrel 
dient toegediend te worden als 
eenmaal daagse dosis van 75 
mg met een oplaaddosis van 
300 mg in combinatie met ASA 
en met of zonder trombolytica. 
Voor patiënten ouder dan 75 
jaar moet clopidogrel worden 
gestart zonder oplaaddosis. 
Combinatietherapie dient zo 
vroeg mogelijk te worden 
gestart na waarneming van de 
symptomen en minimaal vier 
weken te worden voortgezet. 
Het voordeel van de combinatie 
van clopidogrel met ASA voor 
een periode langer dan vier 
weken is in dit verband niet 
onderzocht. Bij patiënten met 
atriumfibrilleren moet 
clopidogrel toegediend worden 
als een eenmaal daagse dosis 
van 75 mg. ASA (75-100 mg per 
dag) moet gestart en voortgezet 
worden in combinatie met 
clopidogrel. Als een dosis 
vergeten wordt: - Binnen minder 
dan 12 uur na het gewone 
geplande tijdstip: de patiënten 
moeten de dosis onmiddellijk 
innemen en daarna de volgende 
dosis op het gewone geplande 
tijdstip innemen.- Gedurende 
meer dan 12 uur: de patiënten 
moeten de volgende dosis op 
het gewone geplande tijdstip 
innemen en mogen de dosis niet 
verdubbelen. - Pediatrische 
patiënten : Clopidogrel mag niet 
worden gebruikt bij kinderen 
vanwege werkzaamheidsbez-
waren. – Nierfunctiestoornis: De 
therapeutische ervaring is 
beperkt bij patiënten met een 
nierfunctiestoornis.: - Leverfunc-
tiestoornis: De therapeutische 
ervaring is beperkt bij patiënten 
met een matige leverziekte die 
bloedingsdiathesen kunnen 
hebben. Wijze van toediening : 
Voor oraal gebruik. Mag 
toegediend worden met of 
zonder voedsel.Contra-indi-
caties: -Overgevoeligheid voor 
het werkzame bestanddeel of 
voor één van de in rubriek 2 of 
rubriek 6.1 vermelde hulpstof-
fen.-Ernstige leverfunctiestoor-
nis. - Bestaande pathologische 
bloedingen, zoals ulcus 
pepticum of intracraniale 
b l o e d i n g . B i j w e r k i n g e n : 
Samenvatting van het veiligheid-
sprofiel: De veiligheid van 
clopidogrel werd geëvalueerd bij 
meer dan 44.000 patiënten die 
hebben deelgenomen aan 
klinische studies, met inbegrip 
van meer dan 12.000 patiënten 
die gedurende 1 jaar of langer 
behandeld werden. Globaal was clopidogrel 75 mg /dag vergelijkbaar met ASA 325 mg/dag in CAPRIE, ongeacht leeftijd, geslacht en ras. De 
klinisch significante bijwerkingen in de CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT en ACTIVE-A studies zijn hieronder beschreven. Naast meldingen 
tijdens de klinische studies, werden nevenwerkingen spontaan gerapporteerd.Bloeding is de reactie die het vaakst werd gerapporteerd zowel 
tijdens klinische studies als in de post-marketing ervaring; meestal tijdens de eerste maand van de behandeling.In CAPRIE bedroeg de totale 
frequentie van alle bloedingen 9,3 % bij patiënten die behandeld werden met clopidogrel of ASA. De frequentie van ernstige gevallen was 
soortgelijk voor clopidogrel en ASA. In CURE was geen exces aan ernstige bloedingen met clopidogrel plus ASA binnen de 7 dagen na een 
coronaire bypasstransplantatie bij patiënten die de behandeling meer dan 5 dagen vóór de ingreep hadden stopgezet. Bij patiënten die onder 
behandeling bleven binnen de 5 dagen van een bypass ingreep, was de incidentie 9,6% voor clopidogrel plus ASA, en 6,3% voor placebo plus 
ASA. In CLARITY is een algemene toename van bloedingen waargenomen in de groep met clopidogrel plus ASA versus de groep met placebo 
plus ASA. De incidentie van sterke bloedingen was soortgelijk in beide groepen. Dit was consistent in de subgroepen van patiënten gedefinieerd 
naar basiskarakteristieken en type behandeling met fibrinolytica of heparine.  In COMMIT was de mate van niet-cerebrale ernstige bloedingen of 
cerebrale bloedingen laag en vergelijkbaar in beide groepen. In ACTIVE-A was het percentage ernstige bloedingen groter in de clopidogrel + ASA 
groep dan in de placebo + ASA groep (6,7% versus 4,3%). De ernstige bloedingen waren meestal van extracraniale oorsprong in beide groepen 
(5,3% in de clopidogrel + ASA groep; 3,5% in de placebo +ASA groep) maar hoofdzakelijk afkomstig van de gastro-intestinale tractus (3,5% 
vs.1,8%). Er waren meer intracraniale bloedingen in de clopidogrel + ASA behandelingsgroep invergelijking met de placebo + ASA groep   

(1,4% versus 0,8%, respectievelijk). Er was geen 
statistisch significant verschil tussen beide 
groepen in de percentages fatale bloeding (1,1% in 
de   clopidogrel + ASA groep en 0,7% in de 
placebo +ASA groep) en hemorragische CVA 
(0,8% en 0,6%, respectievelijk).Tabel van 
bijwerkingen: De bijwerkingen die waargenomen 
werden tijdens klinische studies of die spontaan 
werden gerapporteerd, worden hieronder 
weergegeven. De frequentie wordt als volgt 
omschreven: vaak ( 1/100, <1/10); soms ( 1/1000, 
<1/100); zelden ( 1/10.000, <1/1000); zeer zelden 
(<1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare 
gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. Systeem/Orgaankla-
sse - Vaak  - Soms - Zelden  - Zeer zelden, niet bekend*. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Soms: Trombocytopenie, leukopenie, eosinofi-

lie; Zelden: Neutropenie, inclusief 
ernstige neutropenie; Zeer 
zelden, niet bekend*: Trombot-
ische trombocytopenische 
purpura (TTP) (zie rubriek 4.4), 
aplastische anemie, pancytope-
nie, agranulocytose, ernstige 
trombocytopenie, verworven 
hemofilie A, granulocytopenie, 
anemie. Hartaandoeningen: Zeer 
zelden, niet bekend*: 
Kounis-syndroom (vasospas-
tische allergische angina/ 
allergisch hartinfarct) in het kader 
van een overgevoeligheidsreactie 
te wijten aan clopidogrel*. 
Immuunsysteemaandoeningen: 
Zeer zelden, niet bekend*: 
Serumziekte, anafylactoïde 
reacties, kruisreactieve overgevo-
eligheid tussen producten met 
thiënopyridines (zoals ticlopidine, 
prasugrel) (zie rubriek 4.4)*. 
Psychische stoornissen: Zeer 
zelden, niet bekend*: 
Hallucinaties, verwardheid. 
Zenuwste lse laandoeningen: 
Soms: Intracraniale bloeding 
(sommige gevallen met fatale 
afloop zijn gerapporteerd), 
hoofdpijn, paresthesie, 
duizeligheid; zeer zelden, niet 
bekend*: smaakstoornissen. 
Oogaandoeningen: Soms: 
oogbloeding (conjunctivaal, 
oculair, retinaal). Evenwichtsor-
gaan- en ooraandoeningen: 
Zelden: Vertigo. Bloedvataandoe-
ningen: Vaak: Hematoom; Zeer 
zelden, niet bekend*: Ernstige 
bloeding, bloeding van 
operatiewond, vasculitis, hypoten-
sie.  Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en mediastinumaandoe-
ningen: Vaak: Epistaxis; Zeer 
zelden, niet bekend*: Bloeding 
uit de respiratoire tractus 
(hemoptyse, longbloeding), 
bronchospasme, interstitiële 
pneumonie, eosinofiele 
pneumonie. Maagdarmstelselaan-
doeningen: Vaak: Gastro-intesti-
nale bloeding, diarree, buikpijn, 
dyspepsie; Soms: Maagulcus en 
duodenumulcus, gastritis, braken, 
misselijkheid, constipatie, 
flatulentie; Zelden: Retroperitone-
ale bloeding; Zeer zelden, niet 
bekend*: Gastro-intestinale en 
retroperitoneale bloeding met 
fatale afloop, pancreatitis, colitis 
(met inbegrip van colitis ulcerosa 
of lymfocytaire colitis), stomatitis. 
Lever- en galaandoeningen: Zeer 
zelden, niet bekend*: Acute 
leverinsufficiëntie, hepatitis, 
abnormale leverfunctietest. Huid- 
en onderhuidaandoeningen: 
Vaak: Kneuzing; Soms: Rash, 
pruritus, huidbloeding (purpura); 
Zeer zelden, niet bekend*: 
Bulleuze dermatitis (toxische 
epidermale necrolyse, Stevens 
Johnson syndroom, erythema 
multiforme, acuut gegenerali-
seerde eczemateuze pustula 
(AGEP)), angio-oedeem, 
geneesmiddel geïnduceerd 
overgevoeligheids syndroom, 
geneesmiddelrash met eosinofilie 
en systemische symptomen  
(DRESS), erythemateuze of 
exfoliatieve rash, urticaria, 
eczeem, lichen planus. 
Voortplantingsstelsel- en 
borstaandoeningen: Zelden: 
Gynaecomastie. Bot-, skeletspier-
stelsel- en bindweefselaandoenin-
gen: Zeer zelden, niet bekend*: 
Musculoskeletale bloeding 
(hemartrosis), artritis, artralgie, 
myalgie. Nier- en urinewegaan-
doeningen: Soms: Hematurie; : 
Zeer zelden, niet bekend*: 

Glomerulonefritis, verhoging van het bloedcreatinine. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: Bloeding op plaats van 
injectie; Zeer zelden, niet bekend*: Koorts. Onderzoeken: Soms: Verlengde bloedingstijd, gedaald aantal neutrofielen, gedaald aantal plaatjes. 
*Informatie over clopidogrel met frequentie "niet bekend". Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het 
geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 
voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het 
nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Sanofi Clir 
SNC-54, rue La Boétie - F-75008 Paris – Frankrijk. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : 
EU/1/08/465/003 - Doos met 28 filmomhulde tabletten in PVC/PVDC/Aluminium blisters - EU/1/08/465/007 - Doos met 50x1 filmomhulde 
tabletten in PVC/PVDC/Aluminium blisters - EU/1/08/465/009 - Doos met 84 filmomhulde tabletten in PVC/PVDC/Aluminium blisters DATUM 
EERSTE VERGUNNINGVERLENING/ VERLENGING VAN DE 
VERGUNNING : Datum van eerste verlening van de vergunning: 15 
juli 1998. Datum van laatste verlenging: 15 juli 2008. DATUM VAN 
HERZIENING VAN DE TEKST: December 2016. Gedetailleerde 
informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van 
het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.

*tot 31 mei

NIEUW

Plavix® 75mg
niet meer

terugbetaald
vanaf 1 juni

Zonder attest

Categorie B
Alle indicaties

stelt voor:

100% identiek* aan Plavix® 75mg

Vanaf 1 mei

Schrijf in volle vertrouwen                                                        voor

*Tabletten zijn identiek:
zelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling met dezelfde vorm, kleur en inscriptie
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Werkaanbod

Drukke nieuwbouw artsenpraktijk in 
Impulseo gebied te Houtvenne zoekt 
4e, jonge, gemotiveerde collega. Ei-
gen volledig ingericht kabinet, voltijds 
secretariaat, praktijkverpleegkundige 
met eigen consultatieruimte. 
artsenpraktijk.houtvenne@telenet.be.

Huisartsenpraktijk over te nemen in 
grote landelijke gemeente (W.Vl.)  
Afzonderlijk volledig ingericht prak-
tijkgebouw kan gehuurd worden. 
GSM 0473/73.46.28.

Bestaande jonge duo praktijk te Aart-
selaar zoekt 3e huisarts. VERHUIS 
NIEUWBOUW voorzien okt 2017. Ei-
gen praktijkruimte, IMPULSEO, prak-
tijkass., deel-of voltijds, weekwacht 
en WEwachtpost. Info www.artsenten-
dorpe.be - 0496/71.38.72.

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. Twee consulta-
tieruimtes, indien gewenst een derde. 
Ideaal voor enthousiaste arts, een 
groepspraktijk of arts-tandarts (infra-
structuur is aanwezig) of arts-parame-
dicus. Geen overname, alleen huur. 
Gelegen in centrale straat aangename 
stad Meetjesland. Inl 0473/55.22.97. 
Vrijblijvend bezoek.

Gezocht: ernstige; enthousiaste colle-
ga voor associatie. In drukke praktijk; 
impulseo gebied; momenteel met 
Haio. Gebruik van Careconnect, intro-
lution voor afspraken. www.praktijk-
klooster.be. Van.Audenhove.
Guy@skynet.be

Huisartsengroepspraktijk van vijf te 
Genk zoekt nieuwe kracht wegens 
naderend pensioen collega. Verhuis 
nieuwbouw voorzien eind 2017. Full 

time secretariaat, goed georganiseer-
de wachtdienst dynamische huisart-
senkring. Bij interesse graag mailtje 
naar drpotargent@skynet.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.
Hamont zoekt collega’s huisartsen. Wij 
zijn als huisartsengroep op zoek naar 2 
tot 3 huisartsen om de continuïteit van 
zorgen te verzekeren. Alle vormen van 
samenwerken zijn mogelijk. Tijdelijk 
zou er vanaf 2017 kunnen gewerkt wor-
den in de praktijkruimte van een van 
de solo artsen. Werk is er in Hamont 
gegarandeerd. Tijdens de week is er 
’s nachts een georganiseerde wacht-
dienst en tijdens het weekend werken 
we in de huisartsenwachtpost. Heb je 
interesse neem dan DRINGEND con-
tact op met Dr. Luc Ieven 0495/51.93.68 
of dokter.ieven@skynet.be.

Huisartspraktijk overname omgeving 
Aarschot wegens pensionnering. 
0495/22.10.31.

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

Groepspraktijk te Nieuwpoort op zoek 
naar vervanging voor half mei tot half 
augustus met mogelijkheid tot associa-
tie. Georganiseerde week- en weekend-
wacht. EMD. Secretariaat. Deels op af-
spraak. Alles bespreekbaar. 058/233174 
of debaeke.roobaert@gmail.com.

Huisartsenpraktijk ‘De Katteie’ zoekt 
collega voor uitbouw tot duo-praktijk. 
De volledig vernieuwde (dec’ 2016) 
artsenpraktijk in Oostende is voorzien 
van o.a. 2 kabinetten en 1 secretariaat-

spost. De praktijk werkt volledig op af-
spraak, maakt heden gebruik van een 
tele-secretariaat, online bookingsys-
teem en is gelegen in een regio met 
wachtpost WE/ wachtdienstrege-
ling 365/365. Bij interesse: christel@ 
huisartsenpraktijkdekatteie.be.

Vastgoed

Te Huur per halve dag uitstekend  
gelegen gemeubelde praktijkruim-
te, Grote Steenweg, Berchem. Info &  
foto's: 2dehands.be n° 33391362. 
GSM: 0478/20.27.52.

Te koop: villa met dokterspraktijk te Geel 
centrum. Rustig gelegen, grote dubbele 
praktijk, voll ingericht en beschikbaar. 
aparte mooie ingang, 4 slaapkamers, 2 
badkamers, grote zolder, tuin zuidelijk, 
groot terras, vloerverw, alarm, grote 
garage. Tel 0495/60.81.81 - robbergma@
telenet.be.

Te koop: Mooi gelegen chalet, Les 
Collons skigebied"4Vallées". Op 200m 
van de piste, mooie tuin, dubbele 
garage, sauna, 3slpk, 2bdk. https://
chaletcielsuisse.wordpress.com. Voor 
info contact: sudek@telenet.be.

Te huur per halve dag: uitstekend 
gelegen gemeubelde praktijkruim-
te Grote Steenweg, Berchem. Info 
& foto's: 2dehands.be n°33391362. 
0478/20.27.52.

Praktijkruimte te huur Kraainem op 
250m van metro. Info: 02/731.61.80.

Luxueus instapklaar app (125m2), 
nieuwbouw 2012, Edegem. Ideale 
ligging op wandelafstand van zieken-
huis. 2 mooie slaapkamers, badka-
mer met bad en douche, open keuken 
(Siematic), grote lichte leefruimte, 
parketvloer, 3 terrassen (33m2). 
Alarminstallatie. CV. 2 ondergrondse 
garageboxen met berging. 
Tel: 0479/40.46.62.

Praktijkruimten te huur te Halle: Nog 
enkele praktijkruimten te huur in me-
disch centrum (4 YOU CLINIC) met 
bloeiende dermatologie praktijk te 
Halle. Uitstekende ligging en zeer 
goede visibiliteit. Nieuwbouw, stijl-
volle, luxueuze uitvoering. Meerdere 
huurmogelijkheden (ook /blok van  
5 uur mogelijk). Lieven@4youclinic.be 
- 0485/68.92.47.
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TE HUUR in Saint-Cyprien (Languedoc-Roussillon): 
Appartement te huur per week, 4 tot 6 pers. in een privéwoning met  

zwembad. Op 5 min van het strand en de haven. 2 kamers (1 tweepersoons-
bed en 2 eenpersoonsbedden) + mezzanine met tweepersoonsbed,  

1 badkamer, 1 douchekamer, 2 terrassen met mooi uitzicht, wifi, airco,  
uitgeruste keuken met wasmachine. Vrij mei, juni, oktober.  

1 week: vanaf 500 euro. 

Info: 
 0477/56.26.76.
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Te huur: ingericht huisartsen kabinet 
in Hasselt. Tel. 011/210309.

Te koop: Ruime alleenstaande tijdloze 
woning in perfecte staat met aange-
legde tuin op 1140m2. Regio Herzele. 
Landelijke omgeving. Grote living, bu-
reel, 4 slaapkamers, badkamer, 2 wc’s 
en aparte douche. Dubbele garage. 
Volledig onderkelderd. Grote recent 
geïsoleerde zolder. Alarmsyst. externe 
sensoren. Tel.: 0476/54.90.83.

Zeer energiezuinige half-open be-
bouwing met 3 ruime slaapkamers, 
bureauruimte, grote omheinde tuin, 
zonnepanelen, houtkachel met spek-
steen. Immoweb-nr: 6701719. GSM: 
0486/86.43.74.

TE KOOP: Praktijkruimte 50 m². Nieuw-
bouw. Centrum LEDE (bij Aalst) Wichel-
sesteenweg 2. Casco. Topligging. Alle 
nutsvoorzieningen aanwezig. Onmid-
dellijk beschikbaar. 125.000 Euro. Tel. 
Notaris Ingmar De Kegel 02/331.02.22.

Te huur: app. met 2 slaapkamers en 
overdekte autostandplaats te Leuven, 
Brusselsestraat 216, in nabijheid van 
de universitaire klinieken St Rafael 
en Gasthuisberg, autostrade (E40 
en E314) vlot bereikbaar. Vrij vanaf 
1/1/2017, huurprijs 720 € + onkosten. 
Inlichtingen te bevragen per mail: ap-
partementleuven@outlook.be of liefst 
na 17u op 0476/532375.

Te koop: Le Marche, Midden-Italië. 
Succesvolle B&B, onderverdeeld in  
5 appartementen (samen 450m2), 
met prachtig uitzicht, aangelegde tuin 
en zwembad. Meer info: mailtje naar  
numero7.cingoli@hotmail.com.

Te koop: Le Marche, Midden- Italië. Vol-
ledig te renoveren woning 200m2 met 
olijfgaard (80 bomen) van 2 hectare. 
Zeer goede prijs. Meer info: mailtje 
naar numero7.cingoli@hotmail.com.

Vakantie

Te huur: Authentiek Oostenrijks almhuis 
( maximum 8 personen) in Flattach op 
1300m hoogte met prachtig panorama, 
voorzien van alle comfort. In de om-
geving van de Mölltalergletcher ( zelfs 
zomerski mogelijk). Info: http://almhau-
shuttenromantik.micazu.nl.

Te huur zonnig hoekappartement op 
zeedijk Duinbergen tss Casino en Zeil-
club. Prachtig weids zeezicht. Modern. 
Drie volwaardige slk, twee badk. Th 

mei, juni, 1e helft juli, september. Tel 
0478/22.14.83. appt@telenet.be.

 

Te huur: prachtige villa ( 10 personen) 
met verwarmd privézwembad,vier 
slaapkamers,drie badkamers,mooie 
provençaalse tuin met panorama, op 
wandelafstand van het centrum van 
Nyons in de Drôme Provençale, 30 km 
van de Mont Ventoux. 10% korting op 
de verhuurprijzen. http://coeurdabri-
cot.micazu.nl

Te koop of te huur: op golf las colinas 
Spanje. Luxueus app 2 badkamer, 2 
slaapkamer, terras zuid en grote kelder-
berging. Private parking, volledig inge-
richt en instapklaar. Tel 0495/60.81.81 
- robbergma@telenet.be.

Te Huur: Villa Oostduinkerke, dicht 
bij zee, 4 slaapkamers, 10 personen. 
Mooi terras. Tuin. Rustige omgeving. 
Vrij juni-juli. Huren per week of per 
maand. Telefoon 0475/28.90.41.

BePharBel Manufacturing N.V.
Rue du Luxembourg 13 - 6180 COURCELLES
www.bepharbel.com

Lactose-, suiker-
en glutenvrij.

Bio-geoptimiseerde 
Curcuma-longa

Behoud van soepele gewrichten,
vermindert de gewrichtsstijfheid

en beperkt de veroudering
van het kraakbeen

Vitaminen B6,
B9, B12
Helpt de vermoeidheid te 
verminderen.

Magnesium
Draagt bij aan een goede werking 
van de spieren en van het 
zenuwstelsel.

Vitamine D3
Bevordert de opname van 
calcium in het bot. 

Calcium
Onmisbaar voor de structuur 
van het bot en voor de goede 
gezondheid ervan. Calcium 
is nodig om een normale 
botstructuur in stand te 
houden. Het speelt een rol 
in de vorming van de juiste 
botdichtheid.

Globale werking
voor soepele en stevige gewrichten 

De formulering van MOBITAB werd speciaal bestudeerd. Het bio-geoptimiseerde Curcuma-longa extract, 
magnesium, calcium, Vitamine D3 en de Vitaminen B6, B9 en B12 zorgen voor goede gewrichten.

MOBITAB is een voedingssupplement. Het kan niet als een vervanging dienen voor een evenwichtige 
en gevarieerde voeding of voor een gezonde levensstijl.

NIEUW

Behoud van soepele gewrichten,
vermindert de gewrichtsstijfheid
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Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@medi-sfeer.be.
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