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  Blz. 8-9: Verzelfstandiging bron  
van spanningen UGent en UZ Gent?

Ziekenhuizen in de frontlinie
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D e netwerking die volop haar vleugels 

uitslaat, de ziekenhuisfinanciering 

gewikt en gewogen: tijd om de 

stem te laten horen van een universitair 

ziekenhuis. En wie kan die voor de specialisten 

beter vertolken dan prof. dr. Renaat Peleman, 

zopas nog herkozen als hoofdarts? Kan de 

verzelfstandiging van de UGent de financiële 

situatie van het ziekenhuis veranderen?

Prof. dr. Renaat Peleman: “Eind jaren 80 was 

er een belangrijke financiële crisis rond het UZ 

Gent, dat toen dezelfde rechtspersoon was als 

de UGent. Bedrijfsmatig besloot men om twee 

aparte rechtspersonen te maken, de UGent en 

het UZ Gent. Dat houdt in dat we btw moeten 

betalen aan elkaar, een lastige berekening.”

“Met de verzelfstandiging bestaat de 

mogelijkheid dat de geldstromen wel 

transparant, eenduidiger worden. De Vlaamse 

regering vroeg om ons daarvoor te spiegelen 

aan het UZ Leuven en de KU Leuven. 

Het ziekenhuis kan zo op een voldoende 

onafhankelijke wijze verder werken.”

“De mensen hier zijn ambtenaren, een apart 

statuut in de ziekenhuiswereld. Tot voor kort 

genoten we van dotaties van Onderwijs, en nu 

vallen we in VIPA. Dat betekent dat we in functie 

van strategische planning een subsidieaanvraag 

kunnen indienen. Maar dat fonds is leeg…

Op de campus Heymans staan zeer mooie en 

moderne, maar ook meer vervallen gebouwen. 

We moeten investeren vanuit onze exploitatie. 

De Vlaamse overheid bezit de gebouwen, maar 

de huidige investeringen zijn onvoldoende. Ook 

op dit vlak kan verzelfstandigen een oplossing 

bieden.”

❚ INTERVIEW PROF. DR. RENAAT PELEMAN ❚

‘Bevoogdende rol UZ’s 
bestaat niet meer’

ROBERT RUTSAERT (ASGB/KARTEL) 14-15

Recht  
voor de raap
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Bij de verschrikkelijke aanslagen van 

afgelopen vrijdag in Parijs leverden 

de ziekenhuizen uitstekend werk 

tijdens de snelle en deskundige 

opvang van de slachtoffers. Wat 

als Brussel dezelfde tragedie zou 

meemaken? Hoe staat het met 

ons noodinterventieplan en onze 

opvangcapaciteit? Gooit de zesde 

staatshervorming roet in het eten? 

Frank Lippens en professor 
Philippe Meert (UCL) schetsen de 

situatie.

 Blz. 4
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Ter gelegenheid van de release 
van MIA MADRE hebben De 
Specialist en Cinéart het genoe-
gen om 30 x 2 tickets voor de 
film aan te bieden. 
Speel mee en win een ticket 
(geldig voor 2 personen). 
 
Voor welke film heeft Nanni 
Moretti de Gouden Palm op het 
Festival van Cannes gewonnen?

Stuur uw antwoord 
vóór 1 december naar 
wedstrijd@cineart.be 
met uw adres.
De tickets worden per post naar de 
winnaars gestuurd.

www.cineart.be     |            /cineartbelgium
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FILM MIA MADRE9

Speel mee  
en win  

30 tickets  
voor twee!

LEEN VANACKER16

‘Inschrijvingsgeld  
is easy money’

NIEUWS VAN HET 30-31

Ectrims-
congres
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“H et vergde decennia en 
talrijke grote studies 
eer men iets van het 

nut van IA-trombolyse kon aantonen, 
dus dat is al geen goed teken. Enkel de 
laatste 4 studies met verbeterd mate-
riaal tonen een effect bij een geselec-
teerde groep.
U doet het voorkomen dat elke verbe-
tering na een trombectomie door deze 
procedure komt, maar dit is zeker niet 
altijd zo. Wij kennen allemaal patiënten 
met dezelfde pathologie die spontaan 
ook goed herstelden (minstens 30% 
rekanaliseert spontaan) zonder trom-
bectomie.

Het is niet de occlusie die een indica-
tie is voor trombectomie maar de mis-
match op MRI voor de trombectomie. 
Als er geen necrotisch weefsel bij de 
uitval is of geen penumbra, dan is er 
weinig (minder) nut van een trombec-
tomie te verwachten, maar enkel com-
plicaties. Ik begrijp dat de meerderheid 
van de trombectomieën gebeuren zon-
der deze MRI-techniek (na angio-CT 
wordt beslist) en dus louter op angio-
grafie, wat dus in principe niet correct 
is.
Stellen dus dat al die verbeteringen – 
waargenomen bij de stroke-patiënt - 
door de uitgevoerde trombectomie ko-
men, is nogal eenzijdig en niet volledig 
objectief. In de geneeskunde altijd op-
letten bij ‘wonderbaarlijke’ resultaten.
Ook vermeldt u nergens complicaties 
van deze techniek. Dit is niet aanvaard-
baar bij de aanmelding van een nieuwe 
techniek.

Trombectomie kent minstens 1-2% ern-
stige complicaties (perforatie van de 
arterie, afrukken van laterale takken/bij-
komende ischemie, intracerebrale bloe-
dingen) en die vermeldt u niet.
Hoe meer patiënten men behandelt en 
hoe slordiger men met de selectie zal 
omgaan, hoe meer deze complicaties 
zullen voorkomen.
Volgens uw geschatte indicaties (1.000-
1.500 per jaar) zou men dus op zijn 
minst 10-20 ernstige complicaties met 
overlijden mogen verwachten (indivi-
dueel niet uit te sluiten dat het nadeel 
groter was dan het voordeel), wat een 
duidelijke afbreuk doet aan de voorop-
gestelde economische winst.
Als u de gezondheidswinst uitrekent 
moet u ook het verlies meerekenen dat 
wordt veroorzaakt door de (vaak ernsti-
ge) complicaties.
Ook de neurologie beschikt de laatste 
jaren dus over behandelingen die hun 
patiënten kunnen schaden of het overlij-
den tot gevolg kunnen hebben.”
 
Met de meeste hoogachting. ❚

Dr. W. Verslegers
Diensthoofd neurologie en stroke-unit ZNA Palfijn Merksem
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IA-trombolyse en mechanische trombectomie: 
debat onder neurologen

BEROEPSNIEUWS
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Dr. Andersson.
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T ijdens een stroke training voor 
radiologen en neurologen in 
Zweden nodigden de artsen van 

AZ Groeninge de gereputeerde profes-
sor uit naar Kortrijk. Na een bezoek aan 
het Kortrijkse ziekenhuis en kennisma-
king met het pluridisciplinaire stroke 
team (neurologen, neurochirurgen, ra-
diologen, spoedartsen, paramedici…) 
was Andersson enthousiast om samen 
de stroke unit naar het hoogste niveau te 
brengen. De expert introduceerde er niet 
alleen de techniek van de trombectomie, 
maar legde tegelijk de lat nog een stuk 
hoger voor processen en organisatie. 

Nieuw in de pluridisciplinaire aanpak is 
dus dat nu via trombectomie (de verwij-
dering van een bloedklonter in de her-
senen via de bloedvaten) interventionele 
strokebehandeling aangeboden wordt. 
Recente wetenschappelijke studies be-
wijzen de betere resultaten van de trom-
bectomie in vergelijking met intraveneu-
ze trombolyse in specifi eke gevallen. 

In één ruk werd ook geïnvesteerd in een 
modern uitgeruste zaal voor neuro-inter-
venties. Daarnaast komt op de nieuwe 
campus Kennedylaan een splinternieu-
we zaal met de modernste apparatuur.

De neurochirurg en neuroradioloog 
Andersson vormt een prima tandem 
met dr. Olivier François, die kan bogen 
op 10 jaar ervaring in neuro-interventi-
onele radiologie. Sinds kort wordt dit 
duo versterkt met dr. Tom Dewaele die 
bij hen zijn skills verfi jnt. Met al die in-
spanningen plaatst AZ Groeninge zich 
bij de meest geavanceerde instellingen 
in de aanpak van CVA. Met de komst 
van de interventioneel radiologen trekt 
Kortrijk ook veel meer ingrepen aan op 
neuro-endovasculair vlak, zoals de be-
handeling van aneurysma’s en arterio-
veneuze malformaties in de hersenen. 

AZ Groeninge zelf stond in voor een 60-
tal trombectomieën het voorbije jaar. 
Volgens prof. dr. Andersson meet Kortrijk 
zich qua interventietijd voor CVA’s nu al 
met de beste ziekenhuizen ter wereld. 
Dat kan alleen maar door een fantasti-
sche samenwerking tussen spoedartsen, 
neurologen, radiologen, anesthesisten 
en neurochirurgen. “We slaagden erin 

om de gemiddelde door-to-needle time 
rond het halfuur te houden. Ook de 
door-to-puncture time beperken we tot 
het minimum.” 

Dr. Tom Dewaele: “We zien patiënten te-
rug na drie maanden om hun herstel te 
evalueren op basis van de mRS-score. 
De beste patiënten met een score van 0 
(geen restsymptomen) tot 2 (restsympto-
men met lichte afhankelijkheid) kunnen 
in grote mate onafhankelijk functioneren. 
Uiteraard is het onze betrachting om de 
meesten in die categorie te laten vallen.”

Reken uit uw 
gezondheidswinst 
Inmiddels werden al zo’n 150 trombec-
tomieën uitgevoerd in West-Vlaanderen 
met vrij opvallende effecten zoals het 
vermijden van halfzijdige verlammingen. 

Gezondheidseconomen berekenden dat 
een CVA-patiënt die goed herstelt, de 
maatschappij gemiddeld meer dan 
15.000 euro per jaar kost. Die kosten 
kunnen in de eerste jaren na het CVA of 
bij slecht herstel zelfs veel hoger oplo-
pen, tot zo’n 80.000 euro per jaar. 

Volgens (bepaalde) statistieken herstelt 
een kwart van de patiënten beter dan 
vroeger het geval zou zijn geweest.

Per patiënt dus tot 65.000 
euro minder kosten voor de 
maatschappij, x 15 voor AZ 
Groeninge alleen al: een klein 
miljoen euro, niet slecht. 
Kortrijk wordt een centre of 
excellence?

Dr. Olivier François: “De implementatie 
van de wetgeving met betrekking tot de 
erkenningscriteria van de strokecentra is 
in aantocht. De overheid streeft ernaar 
de expertise te concentreren in een be-
perkt aantal centra verspreid over het 
land. Die centra zullen in netwerken sa-
menwerken met verschillende regionale 
ziekenhuizen. 

Momenteel wordt de trombectomiebe-
handeling nog niet terugbetaald en valt 
ze ten laste van het ziekenhuis. Ik hoop 
dat met de erkenning van de stroke-
centra ook de terugbetaling van de 
behandeling en van het gebruikte mate-
riaal er snel komt.” 

Professor Andersson introduceerde ook 
de stroketelefoon: een apart nummer 
waarop de omliggende ziekenhuizen de 
Kortrijkse equipe dag en nacht kunnen 
bereiken voor overleg. Zo kan men snel 
beslissen of een patiënt ter plaatse dan 
wel in Kortrijk moet worden behandeld. 
Prof. dr. Tommy Andersson: “Patiënten 
met een beroerte worden sowieso het 
best eerst naar het dichtstbijzijnde zie-
kenhuis gevoerd, dat een CT-angioscan 
van de hersenbloedvaten kan nemen en 
trombolyse kan opstarten. Bij aanwe-
zigheid van een klonter en als blijkt na 
overleg met de interventioneel radio-
logen van AZ Groeninge dat een trom-

bectomie aangewezen is, kan de patiënt 
zo snel mogelijk overgebracht worden 
naar Kortrijk. Logistiek betekent dat een 
enorme inspanning. 24/7 is er een wacht-
dienst van zowel gespecialiseerde artsen 
als verpleegkundigen. Naast kennisde-
ling met mijn collega’s-interventioneel 
radiologen focusten we immers ook op 
de opleiding van verpleegkundigen. Een 
ervaren trombectomieverpleegkundige 
uit Zweden kwam enkele dagen naar 
Kortrijk om de verpleegkundigen hier de 
knepen van het vak te leren.” 

Time is brain
Dr. Dirk Peeters, neuroloog: “Met de nieu-
we behandelmogelijkheden is het be-
langrijk dat de bevolking de verschijnse-
len van een CVA herkent zodat de patiënt 
zo snel mogelijk de gepaste zorg krijgt. 
Daarom hebben sensibiliseringscampag-
nes naar de bevolking van de Kortrijkse 
regio hun plaats in ons beleid.” ❚ 

Pascal Selleslagh
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❚ AZ GROENINGE KORTRIJK ■

Expert Karolinska Hospital 
stuwt stroke unit naar de top
In zijn vernieuwde stroke unit behandelde AZ Groeninge al 
een 60-tal patiënten met de modernste techniek. Dat zou 
de maatschappij ruwweg een besparing opleveren van een 
klein miljoen euro. Stuwende kracht achter de vernieuwing 
is wereldautoriteit prof. dr. Tommy Andersson (Karolinska 
Hospital Stockholm), ruim een jaar geleden aangetrokken als 
absolute topman voor endovasculaire cerebrale interventies.

ZIEKENHUISNIEUWS

D e stroke unit van AZ 
Groeninge beschikt over 
zes bedden waar alle 

vitale functies continu worden 
opgevolgd: ademhaling, bloeddruk, 
polsslag, neurologische parameters 
(bewustzijn, refl exen…). Al direct bij 
de opname van een patiënt, na het 
uitvoeren van een CT-scan, kan het 
stroke team intraveneuze trombolyse 
opstarten. Op dat moment wordt ook 
een CT-angio genomen om te kijken 
of er een occlusie is van een groot 
bloedvat. Dan wordt beslist of hij in 
aanmerking komt voor trombectomie, 
vervolgens naar de angiozaal gaat en 

P rof. Andersson was 
jaren voorzitter van de 
Zweedse vereniging 

voor neuroradiologie en is ook 
voorzitter van het Zweedse 
nationaal kwaliteitsregister EVAS 
(endovasculaire therapie CVA). 
Hij is een veelgevraagd spreker op 
internationale congressen en geeft 
geregeld intensieve cursussen aan 
medisch specialisten over heel 
Europa. Tot slot is hij stagemeester 
voor artsen in opleiding.

Prof. Andersson deelt zijn tijd nu 
tussen Stockholm en Kortrijk. “Mijn 
gedeelde activiteiten zorgen voor een 
win-winsituatie. 
Dat kan gaan om een samenwerking 
voor zowel klinisch werk als voor 
onderzoek, met uitwisseling 
van medewerkers, toegang tot 
een instant communicatieplatform 
voor de bespreking van moeilijke 
patiëntendossiers, gemeenschappelijk 
onderzoeksprojecten…”

Van links naar rechts: dr. Dewaele, dr. François, dr. Andersson.

uw toekomst verdient  
een expert

Bespreek elk sleutelmoment 
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Ons artikel ‘Expert Karolinska Hospital stuwt stroke unit 
naar de top’ (DS 15-17, blz. 14) is volgens dr. Werner 
Verslegers, ZNA Palfijn Merksem, niet voldoende 
wetenschappelijk gefundeerd. Hier leest u zijn reactie 
en het antwoord van de artsen van AZ Groeninge. Een 
boeiende discussie.

“E r dient een onderscheid te 
worden gemaakt tussen 
IA-trombolyse, door ons 

niet besproken in het bewuste artikel, en 
mechanische trombectomie (MT).
Inderdaad zijn de resultaten en poten-
tiële voordelen van IA-trombolyse te-
genover IV-trombolyse eerder beperkt, 
vandaar ook de beperkte klinische toe-
passing tot op heden.

Een ander verhaal is echter de mecha-
nische trombectomie (MT) waarbij de 
klonter, waarop de IV-trombolyse weinig 
effect heeft, mechanisch wordt verwij-
derd uit het getroffen grote bloedvat. Bij 
een spontane rekanalisatie na IV-trom-
bolyse betreft het steeds kleine klonters 
< 8mm. De grote klonters (> 8mm) zullen 
ondanks IV-trombolyse niet oplossen en 
er dient te worden overgegaan tot een 
mechanische trombectomie.

Niet minder dan 5 gerandomiseerde 
gecontroleerde studies hebben intus-
sen de superioriteit aangetoond van de 
mechanische trombectomie, al dan niet 
in aansluiting op de intraveneuze trom-
bolyse ten nadele van de intraveneuze 
trombolyse alleen, bij occlusie van gro-
te cerebropetale vaten. En dat was niet 
alleen op een geselecteerde populatie, 
maar in de Nederlandse studie waren 
in 16 centra alle patiënten in alle leeftij-

den gerandomiseerd. Dat zijn harde we-
tenschappelijke data die MT een van de 
meest bestudeerde procedures maken. 
Bijgevolg wordt de mechanische trom-
bectomie nu beschouwd als de nieuwe 
standaard voor de behandeling van 
ernstig ischemisch CVA door afsluiten 
van een groot bloedvat. Het is hoogst 
onwaarschijnlijk dat die patiënten spon-
taan recupereren zonder behandeling.

Elke techniek kent uiteraard zijn compli-
caties, die in de studies ook zijn gerap-
porteerd en ingecalculeerd in het uitein-
delijke resultaat.
Om de door u vermelde complicaties te 
beperken, is het noodzakelijk dat die in-
vasieve procedures worden uitgevoerd 
in een beperkt aantal centra in België die 
beschikken over voldoende expertise in 
neuro-interventionele technieken. 
Uiteraard worden de patiënten met 
zorg geselecteerd. Bij elke ischemische 
stroke-patiënt wordt in ons ziekenhuis 
een dynamische CT-perfusie (perfect en 
vlugger haalbaar alternatief voor MR) 
en een CT-angiografie halsvaten/circulus 
van Willis uitgevoerd. Voor elke individu-
ele patiënt wordt het resultaat van die 3 
onderzoeken (CT, CTP en CTA) multidis-
ciplinair besproken en besluit men ver-
volgens tot het al dan niet uitvoeren van 
een mechanische trombectomie (meest-
al loopt ondertussen de intraveneuze 
trombolyse tenzij hiervoor tegenaanwij-
zingen bestaan). Als men al te veel defi-
nitief infarct ziet, of men is te laat, wordt 
er uiteraard geen interventie uitgevoerd. 
We hebben ook nooit beweerd dat we 
alle CVA-patiënten kunnen helpen!
Van slordigheid in patiëntselectie is hier 
geen sprake, integendeel…

En ja, de neurologie beschikt nu over ef-
fectieve hyperacute behandelingen (en 
zoals elke behandeling kan dit potentieel 
schade veroorzaken). Dat is een nieuw 
gegeven in de neurologie die onze con-
templatieve ingesteldheid wat overhoop 
haalt en waaraan we zullen moeten wen-
nen. Dat weegt echter niet op tegen de 
voldoening van het zien opklaren van 
een hemiplegische en/of afatische pati-
ent enkele minuten na het verwijderen 
van een klonter.

Zorgvuldige selectie van de patiënten, 
voldoende expertise in het interventio-
neel centrum en efficiënte organisatie 
van netwerking zijn van primordiaal be-
lang om elke CVA-patiënt de beste zorg 
en meer kansen op herstel te bieden, 
waar hij recht op heeft.” ❚

Prof. dr. Tommy Andersson
dr. Olivier François
dr. Dirk Peeters
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D e nieuwe CM-studie geeft aan 
dat de supplementen voor 
een hospitalisatie in een een-

persoonskamer met 6,3% stegen vorig 
jaar. “De sterkste stijging sinds de CM 
jaarlijks zijn ziekenhuisbarometer publi-
ceert: gemiddeld bedraagt de stijging 
voor een klassieke hospitalisatie in een 
eenpersoonskamer 1.461 euro, vijf keer 
meer dan een tweepersoonskamer of 
een gemeenschappeljke kamer.” De oor-
zaak ligt volgens de CM duidelijk in de 
stijging van de honorariasupplementen. 
Edith Cavell (Chirec, 6 sites in de Brus-
selse en Waals-Brabantse regio) wordt in 
het vizier genomen: “Daar ligt de stijging 
op niet minder dan 173%. Het UZA doet 
het aan de andere kant van het spectrum 
een stuk gematigder met 31%.”

In 2014 steeg het gemiddelde supple-
mentenbedrag met 886 euro: 6,3% meer 
dan 2013. “Een onrustwekkende evolu-
tie”, vindt Jean Hermesse, secretaris-ge-
neraal van de CM. “Ter vergelijking: de 
jaarlijkse gemiddelde toename de af-
gelopen 10 jaar bedraagt 1,3%. Meest 
prominente stijgers zijn technische pres-
taties zoals radiologie en klinische bio-
logie. Voor die behandelingen zien de 
patiënten zelfs vaak geen arts.”

De CM schat dat patiënten 1,2 miljard 
euro uit eigen zak betalen in de AZ’s, of 
10% van de ziekenhuisinkomsten. De 
verklaring ligt hierin volgens Hermesse: 
“Ongeveer 80% van de Belgen heeft een 
hospitalisatieverzekering. Die betaalt al-
les of een deel van de supplementen te-
rug. De supplementen zijn ook soms een 
manier om artsen aan te trekken. Keerzij-
de: premies voor hospitalisatieverzeke-
ringen dreigen onbetaalbaar te worden.”

Supplementen limiteren
De CM pleit zoals elk jaar voor een regle-
mentering: “Zo is de kostprijs voor een 
tweepersoonskamer of een gemeen-

schappelijke kamer al fors gezakt. Dat 
moet ook kunnen voor de eenpersoons-
kamers. Een limiet van 100% op het 
Riziv-barema kan een oplossing zijn, of 
een forfaitarisering volgens de medische 

prestatie. Vooral voor bevallingen is in-
grijpen geboden omdat die vaak gelinkt 
zijn aan een eenpersoonskamerverblijf. 
Voor technische prestaties moeten sup-
plementen gewoon verboden worden. 
Een hint voor de hertekening van het  
financieringslandschap.” ❚

Vincent Claes/P.S.
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Supplementenjacht heropend
De 11e barometer van het christelijk ziekenfonds zet meteen 
de toon en heeft het over een “spiraal zonder limieten voor 
de ereloonsupplementen in het ziekenhuis.”
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Parijs gaf blijk van een ultrasnelle 
ziekenhuismobilisatie na de aan-
slag op 13 november. Dat gebeur-

de met het ‘Plan blanc’. De 350 zwaar- en 
lichtgewonden werden snel en doeltref-
fend behandeld, personen in shock de-
gelijk verzorgd. “Vooral de orthopedisten 
werkten hard om de meervoudige breu-
ken aan te pakken”, meldde Le Figaro in 
zijn editie van 16 november. “De eerste 
golf werd opgevangen in la Pitié-Salpétri-
ère, bekend om haar expertise in neuro-
chirurgie. Andere gekwetsten kwamen 
terecht in omliggende traumacentra.”

Verder werden wachtteams opgeroe-
pen en tal van zorgverleners boden zich 
spontaan aan in hun ziekenhuis. “Nooit 
zagen we een dergelijk groot aantal 
slachtoffers in één klap”, getuigde een 
diensthoofd spoed van het ziekenhuis 
Georges Pompidou in Le Monde. “Voor-
al thoraxwonden door vuurwapens en 
belangrijke bloeduitstortingen stelden 
we vast. En een groot aantal fracturen 
omdat mensen verpletterd werden door 
de massa. Ook trauma’s kwamen veel 
voor omdat mensen hun familieleden 
voor hun ogen zagen sterven.”

Zwevend noodplan
Prof. Philippe Meert (Saint-Luc) evalueert 
het aantal U-bedden (1, 2 en 3) dat meteen 

beschikbaar is voor gewonden in Brussel. 
“In totaal zijn er dat bijna 220: 31 U1-, 60 
U2- en 150 U3-bedden. En dan tellen we 
de bedden niet mee van grote ziekenhui-
zen als Antwerpen, Leuven, Halle…”
Toch bestaan er in de algemene nood-
planning hiaten, niet het minst omdat 
we volop bezig zijn met de zesde staats-
hervorming. Frank Lippens is er kort bij 
betrokken. “Enkele dagen geleden nog 
kwam de kwestie ter sprake.
Nog voor de staatshervorming, in april 
vorig jaar, startten we een federale werk-
groep op over de noodplannen. Die zijn 
zeker aan herziening toe omdat ze sterk 
evolueren qua complexiteit. Maar intus-
sen zijn alle ziekenhuizen – die een intern 
en een extern noodplan moeten hebben 
– gemeenschapsmaterie geworden.”
Lippens is voorzitter van de werkgroep 
‘herziening van de wetgeving’ in dit ver-
band. Een beetje surrealistisch: “We zijn 
al even bezig, maar eigenlijk niet meer 
bevoegd als federale werkgroep. En de 
gemeenschappen hebben nu geen tijd 
voor deze uitermate complexe kwestie. 
Heel onlangs nog opperde ik dat we 
misschien door kunnen gaan als kennis-
platform. Rampen stoppen immers niet 
aan de taalgrens. Ik heb ook altijd gepleit 
voor een Europese multidisciplinaire 
aanpak in ons land. Maar goed, dat mijn 
stelling zo extreem bewezen wordt door 
deze aanslag, is natuurlijk dramatisch.”

Alle federale informatie wordt nu volop 
vertaald voor de verschillende gemeen-
schappen. “In een gemixte vergadering 
zal ik proberen om via dat kennisplat-
form toch enige uniformiteit in ons land 
te krijgen, ook al is dat gemeenschaps-
bevoegdheid. We leggen dit voor aan het 
kabinet De Block.”

Bij een massaal aantal doden en gewon-
den zoals de aanslag in Parijs moet het 
plan Mash (algemeen noodinterventie-
plan) worden uitgerold, met als finaal co-
ordinatieplatform het crisiscentrum van 
de regering. Desnoods, als diverse landen 
betrokken zijn, werken crisiscentra uit Eu-
ropese landen samen. De structuren daar-
voor zijn uitgetekend en worden soms in 
grensstreken op beperkte schaal uitgetest. 
De werkgroep noodplannen moet haar 
huiswerk binnen een periode van twee 
jaar gemaakt hebben. De kennis zal dan 
worden verspreid via e-learning. Finaal 
moet een soort interministeriële confe-
rentie het orgelpunt zetten. 

Tweede front
Naast dit verfijnen van het noodplan 
wordt nog op twee andere fronten ge-
werkt. Er is immers nog de werf van de 
proefprojecten 1733, met een stuurgroep 
en een aparte begeleidingscommissie. 
Die zit grotendeels geblokkeerd door het 

dichtdraaien van het project wachtpos-
ten. Weliswaar kan een proefproject in 
Leuven en Tienen schot in de zaak bren-
gen. Dat dient net om de huisarts(wacht-
post) een volwaardige plaats te geven 
naast de Mug of de Pit. Verder werd een 
projectfiche uitgewerkt voor de medico-
mut. Via een checklist wordt onderzocht 
hoe alle betrokkenen naar elkaar kunnen 
(terug)verwijzen, of dezelfde triagesyste-
men worden gebruikt, of er synergieën 
zijn. Maar ook dat is verzand in het debat 
over de huisartsenwachtposten. 

Derde front
Dan is er nog een derde werf. De nationa-
le raad dringende geneeskundige hulp-
verlening is met alle werkgroepen klaar 
over de programmatie, de financiering, 
de meldkamer en de relatie dringend-niet 
dringend. Enkele weken geleden stemde 
de Kamer daarover. Nu ligt de bal in het 
kamp van het kabinet de Block. Alle uitge-
werkte principes zijn aanvaard, maar ook 
het kabinet moet zijn zegen geven en de 
werkzaamheden van de raad verlengen 
(zie ook eerder in DS 15-4). Er werd een 
nieuwe tool uitgewerkt met zes test zones 
in België. Die tool moet de middelen 
kunnen optimaliseren zodat we tot een 
betere dekking komen van de dringende 
medische hulpverlening en ook sluitende 
service level agreements. 

Laat ons hopen dat dit alles snel in zijn 
plooi valt, want de dreiging van een dra-
ma na dat van Parijs – en niet te vergeten 
de stevige waarschuwing van Verviers  
– is meer dan ooit reëel.

Vincent Claes/Pascal Selleslagh
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Elk ziekenhuis heeft een plan om volgens de zwaartegraad van een ramp of aanslag  
gekwetsten op te nemen. Daar bestaan capaciteitscijfers over. Maar dat alles coördine-
ren bij een zware ramp of een aanslag is een ander paar mouwen. De staatshervorming 
maakt het er niet makkelijker op. Een reactie van Frank Lippens, projectverantwoordelij-
ke werkgroep dringende medische hulp, en professor Philippe Meert, diensthoofd spoed  
UZ Saint-Luc. 

BEROEPSNIEUWS

Naast deze drie fronten bestond 
minister Jambon (N-VA) het om 
tussendoor nog even een eigen 
triagesysteem te lanceren dat te-
gen alle basisprincipes ingaat van 
het principe van noodoproepen. 
De menselijke interventie komt 
immers onbegrijpelijk laat. Het 
systeem werd uiteindelijk verpakt 
als een ‘proefproject’ na stevig 
protest van de spoedartsen die 
hun scepsis niet onder stoelen of 
banken staken. De kans dat het la-
ter echt werkelijkheid wordt, wordt 
door insiders eerder als miniem 
beschouwd. Achter het voorstel 
zou de brandweer zitten, maar 
tussen triage voor de brandweer 
en triage voor de medische hulp 
bestaat – met alle respect – een he-
melsbreed verschil, alleen al door 
de veel grotere complexiteit bij die 
laatste optie.

P.S.

Triage en triage

Drama Parijs katalysator  
noodplannen ziekenhuizen?



I 5 

De Specialist 15-19 ❚ 18 november 2015www.despecialist.eu

V erbeeck is verbonden aan 
Fides, een gespecialiseerd be-
handelcentrum voor seksueel 

delinquenten van het Psychiatrisch 
Centrum Sint-Amandus en het CGG Pris-
ma in Beernem (2).

Verbeterpad
Blijkt dat de drempel om met derge-
lijke delinquenten een verbeterpad op 
te gaan, maatschappelijk zeer hoog ligt. 
“Enkele mensen die het lazen, vinden 
dat de man weinig schuldgevoelens 
heeft. Maar hij moet toch niet op zijn 
knieën kruipen om zijn schuldgevoelens 
te tonen? Hij is zeer op zichzelf gericht, 
met een zware jeugdproblematiek. Mijn 
doel is: zorgen dat hij niet weer met een 
kalasjnikov mensen wil neerschieten of 
misdaden pleegt.”

“Vaak zullen mensen met een geweten 
niet zo sterk in detail vertellen wat ze fout 
gedaan hebben. Seksueel delinquenten 
verbloemen dat allemaal, maar net dat 
verbloemen – zo is bewezen – toont dat 
ze een beetje schaamte hebben. Van ie-
mand die kinderen misbruikt en boud-
weg zegt dat hij er geen problemen mee 
heeft, moet je meer schrik hebben dan 
van wie zegt dat hij toch de indruk had 
dat dat kind ook wel geïnteresseerd was.”

97.000 in vrijheid
“Over psychopaten leeft een wat scheef-
getrokken beeld. Robert Hare, een 
bekende naam in de studie van de psy-
chopathie, zei ooit: ‘1% van de bevol-
king is psychopaat.’” “Dat betekent dus 
dat er ongeveer 100.000 psychopaten in 
de Belgische bevolking schuilen”, aldus 

Verbeeck. “Binnen de gevangenis is 30% 
van de populatie psychopaat. Op 10.000 
gedetineerden betekent dat 3.000 psy-
chopaten. Als er zoveel in de cel zitten 
die toch voor een noemenswaardig deel 
van de delicten verantwoordelijk zijn, 
maar er lopen er nog 97.000 vrij rond, 
dan kijken we beter naar die 97.000 die 
er toch enigszins in slagen om een rede-
lijk leven te leiden. Want dat er 97.000 in 
vrijheid zijn, kan twee dingen betekenen:
•  ofwel is ons systeem zodanig slecht 

dat we slechts een fractie van hen 

kunnen oppakken;
•  ofwel zitten we ons continu te fixeren 

op die 3.000.
Misschien moeten we meer proberen 
om een deel van die 3.000 in een 
richting te laten gaan die acceptabel is.”

‘Verslechteren  
door therapie’
“Maar in de gevangenis kreeg ik al de 
reactie: ‘Je moet niet zoveel praten tegen 
die psychopaten, er wordt gezegd dat ze 
door therapie verslechteren.’ Waar op is 
dat gebaseerd? De vijf studies die in die 
richting gingen, zijn stuk voor stuk door 
de wetenschap onderuit gehaald. Toch is 
het resultaat blijven hangen. De betrok-
kenen moeten dus verder willen kijken 
dan hun neus lang is.”

Pascal Selleslagh

Referenties
1. Johan Baeke, Nils Verbeeck, Dirk Debbaut, Bert 

Decavel en Ellen Gunst (red.): “Sporen naar 
verandering. Meersporenmodel in de behandeling van 
seksuele plegers.” Garant, 2009. Harde kaft, 356 blz.

 ISBN 978-90-441-2484-2 Prijs: 35 euro.
2. Fides staat voor Forensisch Instituut Deviante 
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Seksueel delinquenten: genuanceerd beeld
“Sporen naar verandering”, een boek dat een meer 
genuanceerd en realistisch beeld schetst van seksueel 
delinquenten en wat van een behandeling mag worden 
verwacht.” (1). Psychiater Nils Verbeeck verwijst er naar 
in een gesprek met De Specialist, vooral dan de passages 
die de behandeling beschrijven van delinquent Bernard T.

 “We kunnen ons 
beter richten op 

de 97.000 Belgische 
psychopaten in vrijheid 

dan op de 3.000  
in de cel.”

O p het congres maakte 
Lieve Dams bekend dat de 
MWABe volgend jaar een 

prijs toekent aan een vrouwelijke 
arts die een interessant 
vrouwgerelateerd onderzoek 
indient. De prijs wordt genoemd 
naar de betreurde voormalige 
president Micheline Van Caillie-
Bertrand. Alle inzendingen worden 
beoordeeld door de MWABe die 
de winnaar beloont met 1.000 
euro.

Ook de nieuwe president elect 
werd er voorgesteld. Het gaat 
om dokter Fatima Ahankour, 
gynaecoloog in ZNA Middelheim. 
Ze werd verkozen met 
eensgezindheid van stemmen.

Fatima Ahankour 
president elect MWABe
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Psychiatrische paradox
Psychiaters staan machteloos als ze sek-
sueel delinquenten in de cel het contact 
willen verbieden met hun slachtoffer. 

Een paradox die kan tellen.
“Stel dat je als psychiater een seksueel 
delinquent een contactverbod wenst 
op te leggen met zijn slachtoffer(s). Dat 
kan perfect als die seksueel delinquent 
in vrijheid vertoeft, maar niet als hij in 
de cel zit.” Deze paradox klaagt dr. Nils 

Verbeeck aan (bestuurslid Vlaamse  
Vereniging voor Psychiatrie en verbon-
den aan FOD Justitie). 

Verbeeck: “Neem nu een vader of een 
oom die zijn zoon of neefje heeft mis-
bruikt. Het gebeurt wel eens dat de dader 
eist dat het slachtoffer op bezoek komt. 
Dat contact kan je dus niet verbieden in 
de gevangeniscontext, wel erbuiten… 
Als behandelaar vind ik dat vreselijk.”

Onverantwoord
Medisch gezien, maar ook maatschap-
pelijk, is dit inderdaad onverantwoord. 
Dokter Verbeeck: “Wij leggen duidelijk 
op dat dit contact tussen de dader, die 
in behandeling is, en zijn slachtoffer, niet 
kan. Maar we staan machteloos omdat 
dit verbod juridisch omzeild wordt. Van 
de gevangenisdirectie krijgen we altijd  
hetzelfde antwoord als we op een 

contactverbod aandringen: de voorwaar-
den die de rechter oplegt, gelden enkel 
buiten de gevangenis, niet in het eigen 
systeem van Justitie.”
Nils Verbeeck dringt erop aan dat dit 
absurde gaatje in de wet snel gedicht 
wordt. ❚

P.S.
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Kind vaak mee gestraft  
voor moeder in cel
Op het congres van de vrouwelijke art-
sen afgelopen weekend kwam een 80-
tal geïnteresseerden opdagen. Meester 
Sarah Van Haute hield een pleidooi voor 
een wettelijke garantie op een sterke 
moeder-kindband als de moeder in de 
cel zit. President Lieve Dams stelde haar 
opvolgster voor en maakte een prijs  
bekend voor vrouwgerelateerd onder-
zoek.

Meester Sarah Van Haute (Universiteit 
Hasselt) ging in op de rechten en plich-
ten van mannen en vrouwen achter 
tralies. Met die rechten blijkt nogal wat 
verkeerd te zitten. Elk kind heeft het 
namelijk het recht om niet van zijn ou-
ders gescheiden te worden. “Maar in 
de gevangenis is dat problematisch, het 
hangt af van diegene bij wie het kind in  

bewaring is. Als die persoon het kind 
niet meeneemt naar de gevangenis om 
zijn gevangen ouder te bezoeken, staat 
de ouder in de cel machteloos. Het kind 
kan wettelijk gezien niet naar de recht-
bank stappen om dit bezoekrecht op te 
eisen.”

Een Amerikaanse studie bracht nochtans 
belangrijke verschillen aan het licht tus-
sen:
•  kinderen die volledig gescheiden 

werden van hun ouder(s) in de cel;
•  kinderen die toch nog op een nauwe 

basis met hen konden samenleven, 
zelfs al zat de ouder gevangen. 

Bij gevangen moeders, gescheiden van 
hun kinderen, bedroeg het recidive-
percentage 33,5%. Bij diegenen die  

geregeld contact met hen hadden, lag 
dat percentage slechts op 9%. Boven-
dien stelde men bij de eerste groep 
vrouwen een significante daling van het 
druggebruik vast.

Daarom pleit meester Van Haute ervoor 
om de band tussen moeder in de cel 
en haar kind geregeld te behouden via 
gegarandeerd bezoekrecht. “Helaas kan 
het kind zijn rechten niet afdwingen, een 
probleem dat dringend opgelost moet 
worden. We moeten het Verdrag voor 
de Rechten van het Kind nauwkeuriger 
lezen, de wetgever dient te bekijken in 
welke mate het kind hier meer rechten 
kan krijgen.” ❚

P.S.
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Pradaxa 150 mg harde capsules Pradaxa 110 mg harde capsules KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een harde capsule bevat 150 of 110 mg dabigatran etexilaat 
(als mesilaat). FARMACEUTISCHE VORM Harde capsule. Capsules met lichtblauwe, ondoorzichtige bovenste capsulehelft en roomkleurige, ondoorzichtige onderste capsulehelft, maat 0 of 1, gevuld met gelige pellets. Op 
de bovenste capsulehelft staat het logo van Boehringer Ingelheim afgebeeld, op de onderste capsulehelft staat “R150 of R110”. THERAPEUTISCHE INDICATIES Preventie van cerebrovasculair accident (CVA) en systemi-
sche embolie bij volwassen patiënten met nonvalvulair atriumfibrilleren (NVAF) met één of meer risicofactoren, zoals CVA of TIA (transcient ischaemic attack) in de anamnese, leeftijd 75 jaar en ouder, hartfalen (New York 
Heart Association (NYHA) klasse ≥ 2), diabetes mellitus, hypertensie. Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en preventie van recidiverende DVT en PE bij volwassenen. DOSERING EN WIJZE 
VAN TOEDIENING Dosering (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Preventie van CVA en SEE bij volwassen patiënten met NVAF met een of meer risicofactoren (CVA-preventie bij AF) De aanbevolen dagelijkse dosis PRADAXA 
is 300 mg ingenomen als één capsule van 150 mg tweemaal per dag. De behandeling dient voor lange tijd te worden voortgezet. Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en preventie van reci-
diverende DVT en PE bij volwassenen (DVT/PE) De aanbevolen dagelijkse dosis Pradaxa is 300 mg, ingenomen als 1 capsule van 150 mg tweemaal daags na behandeling met een parenteraal antistollingsmiddel gedu-
rende ten minste 5 dagen. De duur van de behandeling dient individueel te worden bepaald na zorgvuldige afweging van de voordelen van de behandeling op bloedingen (zie rubriek 4.4). Bij voorbijgaande risicofactoren 
(bijvoorbeeld recente chirurgische ingreep, trauma, immobilisatie) wordt een kortdurende behandeling (ten minste 3 maanden) ingesteld, bij permanente risicofactoren of idiopathische DVT of PE wordt een behandeling van langere duur gegeven. CVA-preventie bij AF, DVT/PE Voor de 
volgende groepen is de aanbevolen dagelijkse dosis Pradaxa 220 mg, ingenomen als 1 capsule van 110 mg tweemaal daags: - Patiënten van 80 jaar of ouder - Patiënten die gelijktijdig verapamil krijgen Voor de volgende groepen moet de dagelijkse dosis Pradaxa van 300 mg of 220 mg 
geselecteerd worden op basis van een individuele beoordeling van het risico op trombo-embolische voorvallen en bloedingen: - Patiënten in de leeftijd van 75-80 jaar - Patiënten met een matige nierinsufficiëntie - Patiënten met gastritis, oesofagitis of gastro-oesofageale reflux - Andere 
patiënten met een verhoogd risico op bloedingen Voor DVT/PE is de aanbeveling voor het gebruik van Pradaxa 220 mg, ingenomen als 1 capsule van 110 mg tweemaal daags gebaseerd op farmacokinetische en farmacodynamische analyses en is niet bestudeerd in deze klinische 
setting. Zie hieronder In geval van onverdraagbaarheid van dabigatran dient de patiënt verteld te worden onmiddellijk de behandelend arts te raadplegen, zodat de patiënt omgezet kan worden op andere geaccepteerde behandelmogelijkheden ter preventie van CVA en systemische 
embolie bij atriumfibrilleren of voor DVT/PE. Ouderen (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Patiënten in de leeftijd van 75 tot 80 jaar dienen behandeld te worden met een dagelijkse dosis van 300 mg, ingenomen als één capsule van 150 mg tweemaal per dag. Een dosis van 220 mg, ingeno-
men als één capsule van 110 mg tweemaal per dag, kan per individu overwogen worden, ter beoordeling van de arts, als het trombo-embolisch risico laag is en het bloedingsrisico hoog. Patiënten van 80 jaar en ouder dienen behandeld te worden met een dagelijkse dosis van 220 mg, 
ingenomen als één capsule van 110 mg tweemaal per dag, in verband met een verhoogde kans op bloedingen bij deze populatie. Omdat nierinsufficiëntie vaak kan voorkomen bij oudere patiënten (>75 jaar) dient voor de start van de behandeling met Pradaxa de nierfunctie bepaald te 
worden door berekening van de creatinineklaring, om patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie (CrCl <30 ml/min) uit te kunnen sluiten voor behandeling. Tijdens de behandeling met Pradaxa dient de nierfunctie tenminste één maal per jaar te worden bepaald, of vaker indien nodig in 
klinische situaties waarbij verwacht wordt dat de nierfunctie zal afnemen of verslechteren (bv hypovolemie, dehydratie of bij het gebruik van bepaalde comedicatie, enz.) (zie rubriek “Contra-indicaties”). Patiënten met risico op bloedingen (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Patiënten met een 
verhoogd bloedingsrisico dienen onder nauwgezet medisch toezicht te staan (met aandacht voor verschijnselen van bloeding of anemie). Het is aan de arts om tot een dosisaanpassing te besluiten, na een beoordeling van de mogelijke voor- en nadelen voor de individuele patiënt. Een 
stollingstest kan bijdragen aan het identificeren van patiënten met een verhoogd bloedingsrisico veroorzaakt door overmatige blootstelling aan dabigatran. Als een overmatige blootstelling aan dabigatran is vastgesteld bij patiënten met een hoog risico op bloedingen, wordt een dosis van 
220 mg aanbevolen, ingenomen als één capsule van 110 mg tweemaal per dag. Indien klinisch relevante bloedingen optreden, dient de behandeling onderbroken te worden. Bij patiënten met gastritis, oesofagitis of gastro-oesofageale reflux kan een dosis van 220 mg, ingenomen als één 
capsule van 110 mg tweemaal per dag, overwogen worden i.v.m. het verhoogde risico op majeure gastro-intestinale bloedingen. Bepaling van de nierfunctie (CVA-preventie bij AF, DVT/PE): Bij alle patiënten: - De nierfunctie dient te worden bepaald door de creatinineklaring (CrCL) voor 
aanvang van de behandeling met Pradaxa te berekenen, om patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (d.w.z. CrCL < 30 ml/min) uit te kunnen sluiten van behandeling (zie rubriek “Contra-indicaties”). Pradaxa is gecontra-indiceerd bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie. - De nierfunc-
tie dient ook te worden bepaald wanneer er een afname van de nierfunctie wordt verwacht tijdens de behandeling (bijvoorbeeld bij hypovolemie, dehydratie en in het geval van gelijktijdig gebruik van bepaalde geneesmiddelen). Aanvullende vereisten bij patiënten met milde tot matige 
nierinsufficiëntie en bij patiënten ouder dan 75 jaar: - Tijdens de behandeling met Pradaxa dient de nierfunctie ten minste eenmaal per jaar bepaald te worden en vaker indien nodig in klinische situaties waarbij verwacht wordt dat de nierfunctie kan afnemen of verslechteren (bijvoorbeeld 
bij hypovolemie, dehydratie en in het geval van gelijktijdig gebruik van bepaalde geneesmiddelen). Tijdens de klinische ontwikkeling van Pradaxa werd de Cockgroft-Gaultmethode gebruikt om de nierfunctie (CrCL in ml/min) te berekenen. De formule is als volgt: - Voor creatinine in mmol/l: 
1,23 x (140 – leeftijd [in jaren]) x gewicht [in kg] (x 0,85 indien vrouw)/ serumcreatinine [mmol/l] - Voor creatinine in mg/dl: (140 – leeftijd [in jaren]) x gewicht [in kg] (x 0,85 indien vrouw)/ 72 x serumcreatinine [mg/dl] Voor aanvang van en tijdens behandeling met Pradaxa wordt deze me-
thode aanbevolen voor het beoordelen van de CrCL van patiënten. Speciale populaties Verminderde nierfunctie (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Het behandelen met Pradaxa van patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie (CrCL < 30 ml/min) is gecontra-indiceerd (zie rubriek 
“Contra-indicaties”). Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een licht verminderde (CrCL 50 - ≤ 80 ml/min) nierfunctie. Voor patiënten met een matig verminderde nierfunctie (CrCL 30-50 ml/min) is de aanbevolen dosis Pradaxa ook 300 mg ingenomen als één capsule van 
150 mg tweemaal per dag. Voor patiënten met een hoog bloedingsrisico dient echter een verlaging van de dosis naar 220 mg Pradaxa ingenomen als één capsule van 110 mg tweemaal per dag te worden overwogen. Nauwgezet medisch toezicht wordt aanbevolen bij patiënten met een 
verminderde nierfunctie. Gelijktijdig gebruik van Pradaxa met lichte tot matig sterke P-glycoproteïneremmers, zoals amiodaron, kinidine of verapamil (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Een dosisaanpassing voor gelijktijdig gebruik van amiodaron en kinidine is niet nodig. Bij patiënten die 
gelijktijdig dabigatran etexilaat en verapamil gebruiken, dient de dosis verlaagd te worden tot 220 mg Pradaxa, ingenomen als tweemaal per dag één capsule van 110 mg. In deze situatie dienen Pradaxa en verapamil op hetzelfde tijdstip ingenomen te worden. Gewicht (CVA-preventie 
bij AF, DVT/PE) De beschikbare klinische en kinetische gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing van de dosering, maar nauwgezet medisch toezicht wordt aangeraden bij patiënten met een lichaamsgewicht < 50 kg. Geslacht (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) De beschikbare kli-
nische en kinetische gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing van de dosering. Verminderde leverfunctie (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Patiënten met verhoogde leverenzymen > 2 maal de bovengrens van normaal (upper limit of normal (ULN)), waren uitgesloten van deelname 
aan de hoofdonderzoeken. Er is geen ervaring met de behandeling bij deze subpopulatie patiënten en daarom wordt het gebruik van Pradaxa bij deze populatie niet aanbevolen. Een verminderde leverfunctie of een leveraandoening die naar verwachting invloed heeft op de overleving is 
een contra-indicatie (zie rubriek Contra-indicaties). Omzetting van de behandeling (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Omzetten van Pradaxa op parenterale anticoagulantia Het wordt aanbevolen 12 uur te wachten na de laatste dosis voordat wordt overgestapt van dabigatran etexilaat op 
een parenteraal anticoagulans. Omzetten van parenterale anticoagulantia op Pradaxa Stop de toediening van het parenterale antistollingsmiddel en start met dabigatran etexilaat 0 tot 2 uur voordat de eerstvolgende dosis van de andere behandeling gepland was, of op het moment van 
staken in geval van continue behandeling (bv. intraveneuze ongefractioneerde heparine (UFH)). Omzetten van Pradaxa-behandeling op vitamine K-antagonisten (VKA) Pas het moment waarop met de VKA wordt begonnen als volgt aan op basis van CrCL: - CrCL ≥ 50 ml/min, begin 
3 dagen vóór stopzetting van dabigatran etexilaat met VKA - CrCL ≥ 30-< 50 ml/min, begin 2 dagen vóór stopzetting van dabigatran etexilaat met VKA Omdat Pradaxa de INR kan verhogen, zal de INR het effect van VKA’s beter weergeven als Pradaxa gedurende ten minste 2 dagen is 
gestopt. Tot dan moeten de INR-waarden met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Omzetten van Vitamine K-antagonisten (VKA) op Pradaxa De behandeling met VKA dient gestopt te worden. Zodra de Internationale geNormaliseerde Ratio (INR) < 2,0 is kan dabigatran etexilaat 
gegeven worden. Cardioversie (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Patiënten kunnen dabigatran etexilaat blijven gebruiken terwijl cardioversie plaatsvindt. Pediatrische patiënten (CVA-preventie bij AF) Er is geen relevante toepassing van Pradaxa bij pediatrische patiënten voor de indicatie 
preventie van CVA en systemische embolie bij patiënten met NVAF. Pediatrische patiënten (DVT/PE) De veiligheid en werkzaamheid van Pradaxa bij kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar zijn nog niet vastgesteld. De momenteel beschikbare gegevens worden beschreven in de rubriek 
“Bijwerkingen”, maar er kan geen doseringsadvies worden gedaan. Gemiste dosis (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Een vergeten dosis dabigatran etexilaat kan nog genomen worden tot 6 uur voor de volgende geplande dosis. Vanaf 6 uur voor de volgende geplande dosis dient de ge-
miste dosis overgeslagen te worden. Er dient geen dubbele dosis genomen te worden om een vergeten dosis in te halen. Wijze van toediening (CVA-preventie bij AF, DVT/PE) Pradaxa kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Pradaxa capsules moeten in hun geheel worden 
doorgeslikt met een glas water om afgifte in de maag te vergemakkelijken. Patiënten dienen te worden geïnstrueerd de capsule niet te openen omdat dit het risico op bloedingen kan verhogen. CONTRA-INDICATIES - Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van 
de in rubriek 6.1 (“Lijst van hulpstoffen”) van de SPK vermelde hulpstoffen - Patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie (CrCL < 30 ml/min) (zie rubriek “Dosering en wijze van toediening”) - Actieve, klinisch significante bloedingen - Laesie of aandoening die als een significante 
risicofactor voor majeure bloedingen wordt beschouwd. Hiertoe kunnen behoren: bestaande of recente gastro-intestinale ulceratie, aanwezigheid van maligne neoplasmata met een hoog risico op bloedingen, recent letsel aan hersenen of ruggenmerg, recente operatie van hersenen, 
ruggenmerg of ogen, recente intracraniële bloeding, bekende of vermoede oesofagusvarices, arterioveneuze malformaties, vasculaire aneurysma’s of ernstige intraspinale of intracerebrale vaatafwijkingen - Gelijktijdige behandeling met andere anticoagulantia zoals bv. ongefractioneerde 
heparine (UFH), laag moleculair gewicht heparines (enoxaparine, dalteparine enz.), heparine derivaten (fondaparinux enz.), orale anticoagulantia (warfarine, rivaroxaban, apixaban enz.), behalve onder specifieke omstandigheden van het omschakelen van antistollingsbehandeling (zie 
rubriek “Dosering en wijze van toediening”) of wanneer UFH wordt gegeven in een dosis om een centraal veneuze of een arteriële katheter doorgankelijk te houden - Verminderde werking van de lever of leveraandoening die naar verwachting invloed heeft op de overleving - Gelijktijdige 
behandeling met systemisch ketoconazol, ciclosporine, itraconazol en dronedarone - Patiënten met een kunsthartklep bij wie antistollingsbehandeling vereist is. BIJWERKINGEN Samenvatting van het veiligheidsprofiel In de kernstudie, waarbij onderzoek werd verricht naar de preventie 
van CVA en systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren, werden in totaal 12.042 patiënten met dabigatran etexilaat behandeld. Van deze patiënten werden er 6.059 behandeld met 150 mg dabigatran etexilaat tweemaal per dag en 5.983 met 110 mg dabigatran etexilaat 
tweemaal per dag. In RE-COVER en RE-COVER II, de twee actief gecontroleerde onderzoeken naar behandeling van DVT/PE, werden in totaal 2553 patiënten geïncludeerd in de veiligheidsanalyse voor dabigatran etexilaat. Alle patiënten kregen tweemaal daags 150 mg dabigatran 
etexilaat. De bijwerkingen voor beide geneesmiddelen, dabigatran etexilaat en warfarine, werden geteld vanaf de eerste inname van dabigatran etexilaat of warfarine nadat de parenterale behandeling gestaakt was (alleen oraal behandelperiode). Dit omvat alle bijwerkingen die optraden 
tijdens behandeling met dabigatran. Alle bijwerkingen tijdens behandeling met warfarine zijn opgenomen, behalve de bijwerkingen die optraden tijdens de overlapperiode tussen warfarine en parenterale behandeling. Er werden in totaal 2114 patiënten behandeld in het actief gecontro-
leerde DVT/PE-preventieonderzoek RE-MEDY en in het placebogecontroleerde DVT/PE-preventieonderzoek RE-SONATE. Alle patiënten kregen tweemaal daags 150 mg dabigatran etexilaat. In totaal ondervond ongeveer 22% van de patiënten met atriumfibrilleren behandeld voor de 
preventie van CVA en systemische embolie (lange-termijnbehandeling gedurende maximaal 3 jaar), 14% van de patiënten die behandeld werden voor DVT/PE en 15% van de patiënten die preventief behandeld werden voor recidiverende DVT/PE bijwerkingen. De meest gemelde bijwer-
kingen zijn bloedingen. Deze kwamen in totaal voor bij ongeveer 16,6% van de patiënten met atriumfibrilleren, die gedurende lange termijn behandeld werden voor de preventie van CVA en systemische embolie, en 14,4% van de patiënten die behandeld werden voor DVT/PE. Verder 
kwamen bloedingen voor bij 19,4% van de patiënten in het DVT/PE-preventieonderzoek RE-MEDY en bij 10,5% van de patiënten in het DVT/PE-preventieonderzoek RE-SONATE. Omdat de patiëntenpopulaties die behandeld zijn voor de drie indicaties niet vergelijkbaar zijn en bloedings-
voorvallen verdeeld zijn over meerdere systeem/orgaanklasses (SOC), is de samenvattende beschrijving van majeure en andere bloedingen opgedeeld per indicatie en weergegeven in onderstaande tabellen. Er kunnen majeure of ernstige bloedingen optreden, hoewel deze in klinisch 
onderzoek met lage frequentie zijn gerapporteerd. Deze bloedingen kunnen, ongeacht waar ze in het lichaam optreden, leiden tot invaliditeit, levensbedreigend zijn of zelfs een dodelijke afloop hebben. Lijst van bijwerkingen in tabelvorm In onderstaande tabel worden bijwerkingen 
weergegeven die zijn vastgesteld bij onderzoek naar de preventie van CVA en SEE bij patiënten met atriumfibrilleren, en de onderzoeken naar DVT/PE-behandeling en preventie van DVT/PE. Ze zijn geclassificeerd naar systeemorgaanklasse (SOC) en gerangschikt volgens de volgende 
frequentie-indeling weergegeven: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, <1/10); soms (≥ 1/1.000, <1/100); zelden (≥ 1/10.000, <1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Tabel 4: Bijwerkingen CVA- en SEE-preventie bij patiën-
ten met atriumfibrilleren DVT/PE-behandeling en DVT/PE-preventie Systeem/orgaanklasse/ Voorkeursterm. Bloed- en lymfestelselaandoeningen Anemie Vaak Soms Verlaagd hemoglobine Soms Niet bekend Trombocytopenie Soms Zelden Verlaagde hematocriet Zelden Niet bekend 
Immuunsysteemaandoeningen Overgevoeligheid voor het geneesmiddel Soms Soms Uitslag Soms Soms Pruritus Soms Soms Anafylactische reactie Zelden Zelden Angio-oedeem Zelden Zelden Urticaria Zelden Zelden Bronchospasme Niet bekend Niet bekend Zenuwstelselaandoe-
ningen Intracraniële bloedingen Soms Zelden Bloedvataandoeningen Hematomen Soms Soms Bloedingen Soms Soms Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen Epistaxis Vaak Vaak Hemoptoë Soms Soms Maagdarmstelselaandoeningen Gastro-intestinale bloeding 
Vaak Vaak Buikpijn Vaak Soms Diarree Vaak Soms Dyspepsie Vaak Vaak Misselijkheid Vaak Soms Rectale bloeding Soms Vaak Hemorroïdale bloeding Soms Soms Gastro-intestinale zweer, waaronder oesofagus-ulcera Soms Soms Gastro-oesofagitis Soms Soms Gastro-oesofageale 
refluxziekte Soms Soms Braken Soms Soms Dysfagie Soms Zelden Lever- en galaandoeningen Abnormale leverfunctie / abnormale leverfunctietest Soms Soms Toegenomen alanine-aminotransferase Soms Soms Toegenomen aspartaat-aminotransferase Soms Soms Verhoogde leve-
renzymen Zelden Soms Hyperbilirubinemie Zelden Niet bekend Huid- en onderhuidaandoeningen Huidbloeding Vaak Vaak Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Hemartrose Zelden Soms Nier- en urinewegaandoeningen Urogenitale bloeding, met inbegrip van hematurie Vaak 
Vaak Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Bloeding op de plaats van de injectie Zelden Zelden Bloeding op de plaats van de katheter Zelden Zelden Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties Traumatische bloeding Zelden Soms Bloeding op de plaats van de 
incisie Zelden Zelden Bloedingen Preventie van CVA en SEE bij volwassen patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren met een of meer risicofactoren (CVA-preventie bij AF) Ondertsaande tabel toont voorvallen van bloeding opgedeeld in majeure en andere bloedingen in de kernstudie 
naar de preventie van CVA en systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren. Tabel 5: Voorvallen van bloeding in een studie naar de preventie van CVA en systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren Dabigatran etexilaat 110 mg tweemaal per dag Dabigatran etexilaat 
150 mg tweemaal per dag Warfarine Gerandomiseerde patiënten 6015 6076 6022 Majeure bloeding 347 (2,92%) 409 (3,40%) 426 (3,61%) Intracraniële bloeding 27 (0,23%) 39 (0,32%) 91 (0,77%) Gastro-intestinale bloeding 134 (1,13%) 192 (1,60%) 128 (1,09%) Fatale bloeding 26 
(0,22%) 30 (0,25%) 42 (0,36%) Mineure bloeding 1566 (13,16%) 1787 (14,85%) 1931 (16,37%) Alle bloedingen 1759 (14,78%) 1997 (16,60%) 2169 (18,39%) Bloedingen werden gedefinieerd als majeur wanneer zij voldeden aan één of meer van de volgende criteria: - Bloeding gerela-
teerd aan een afname in hemoglobine van ten minste 20 g/l of leidend tot een transfusie van ten minste 2 eenheden bloed of packed cells. - Symptomatische bloeding in een kritische zone of orgaan: intra-oculaire, intracraniële, intraspinale of intramusculaire bloeding met compartimentsyn-
droom, retroperitoneale bloeding, bloeding in de gewrichten of pericardiale bloeding. Majeure bloedingen werden geclassificeerd als levensbedreigend indien zij voldeden aan één of meer van de volgende criteria: - Fatale bloeding; - Symptomatische intracraniële bloeding; - Afname in 
hemoglobine van ten minste 50 g/l; - Transfusie van ten minste 4 eenheden bloed of packed cells; - Een bloeding gepaard gaand met hypotensie die het gebruik van intraveneuze inotrope geneesmiddelen vereist; - Een bloeding die chirurgisch ingrijpen noodzakelijk maakte. Gerandomi-
seerde patiënten die behandeld werden met 110 mg dabigatran etexilaat tweemaal per dag of 150 mg tweemaal per dag, liepen een significant lager risico op levensbedreigende bloedingen en intracraniële bloedingen in vergelijking met patiënten die behandeld werden met warfarine [p 
<0,05]. Beide doseringen dabigatran etexilaat gaven ook een statistisch significant lagere totale incidentie van bloedingen. Gerandomiseerde patiënten die behandeld werden met 110 mg dabigatran etexilaat tweemaal per dag, liepen een significant lager risico op majeure bloedingen 
vergeleken met patiënten die behandeld werden met warfarine (hazard ratio 0,81 [p = 0,0027]). Gerandomiseerde patiënten die behandeld werden met 150 mg dabigatran etexilaat tweemaal per dag, liepen een significant hoger risico op majeure gastro-intestinale bloedingen vergeleken 
met patiënten die behandeld werden met warfarine (hazard ratio 1,48 [p = 0,0005]). Dit effect werd voornamelijk waargenomen bij patiënten ≥ 75 jaar. Het klinische voordeel van dabigatran in vergelijking met warfarine ten aanzien van de preventie van CVA en systemische embolie en de 
afname van het risico op intracraniële bloedingen wordt behouden over verschillende subgroepen, bv. nierfunctiestoornis, leeftijd, gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen, zoals antistollingsmiddelen of P-glycoproteïneremmers. Hoewel bepaalde subgroepen van patiënten een 
verhoogd risico hebben op majeure bloedingen wanneer ze behandeld worden met een antistollingsmiddel, is het overmatige risico op bloedingen bij dabigatran te wijten aan gastro-intestinale bloedingen, die meestal zijn waargenomen in de eerste 3-6 maanden na aanvang van de 
behandeling met dabigatran etexilaat. Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en preventie van recidiverende DVT en PE bij volwassenen (DVT/PE-behandeling) Onderstaande tabel toont het aantal bloedingen in de gepoolde kernonderzoeken RE-COVER 
en RE-COVER II waarin de behandeling van diepveneuze trombose (CVT) en longembolie (PE) getest werd. In de gepoolde onderzoeken waren de primaire eindpunten op het gebied van veiligheid (majeure bloeding, majeure of klinisch relevante bloeding en alle bloedingen) significant 
lager dan bij warfarine op een nominaal alfaniveau van 5%. Tabel 6: Het aantal bloedingen in de onderzoeken RE-COVER en RE-COVER II waarin de behandeling van diepveneuze trombose (CVT) en longembolie (PE) getest werd Dabigatran etexilaat 150 mg tweemaal daags Warfa-
rine Hazard ratio vs. warfarine (95% betrouwbaarheidsinterval) Patiënten in de veiligheidsanalyse 2456 2462 Majeure bloedingen 24 (1,0%) 40 (1,6%) 0,60 (0,36, 0,99) Intracraniële Bloeding 2 (0,1%) 4 (0,2%) 0,50 (0,09, 2,74) Majeure gastro-intestinale bloeding 10 (0,4%) 12 (0,5%) 0,83 
(0,36, 1,93) Levensbedreigende bloeding 4 (0,2%) 6 (0,2%) 0,66 (0,19, 2,36) Majeure bloedingen/klinische relevante bloedingen 109 (4,4%) 189 (7,7%) 0,56 (0,45, 0,71) Alle bloedingen 354 (14,4%) 503 (20,4%) 0,67 (0,59, 0,77) Alle gastro-intestinale bloedingen 70 (2,9%) 55 (2,2%) 
1,27 (0,90, 1,82) De bloedingen werden voor beide behandelingen geteld vanaf de eerste inname van dabigatran etexilaat of warfarine na afloop van de parenterale behandeling (periode alleen orale behandeling). Dit omvat alle bloedingen die optraden tijdens behandeling met dabigatran 
etexilaat. Alle bloedingen die optraden tijdens behandeling met warfarine zijn opgenomen, behalve de bloedingen tijdens de overlapperiode tussen warfarine en parenterale behandeling. Voor de definitie van majeure bloeding (major bleeding events of MBE’s) werden de aanbevelingen 
gevolgd van de International Society on Thrombosis and Haemostasis. Een bloeding werd geclassificeerd als MBE als deze voldeed aan ten minste een van de volgende criteria: - fatale bloeding - symptomatische bloeding in een kritisch gebied of orgaan, zoals intracranieel, intraspinaal, 
intraoculair, retroperitoneaal, intra-articulair, pericardiaal of intramusculair met compartimentsyndroom. Alleen bloedingen in een kritisch gebied of orgaan met symptomatische klinische presentatie werden geclassificeerd als MBE - bloeding die leidt tot verlaging van de hemoglobinecon-
centratie met 20 g/l (1,24 mmol/l of meer) of die een bloedtransfusie noodzakelijk maakt met 2 of meer eenheden volbloed of rode bloedcellen Onderstaande tabel toont de bloedingen in het kernonderzoek RE-MEDY naar de preventie van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie 
(PE). Sommige bloedingen (MBEs/ klinisch relevante bloedingen en alle bloedingen) waren significant lager bij een nominaal alfaniveau van 5% bij patiënten die dabigatran etexilaat kregen in vergelijking met de patiënten die warfarine kregen. Tabel 7: Het aantal bloedingen in het onder-
zoek RE-MEDY naar de preventie van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) Dabigatran etexilaat 150 mg tweemaal daags Warfarine Hazard ratio (HR) vs. warfarine (95% betrouwbaarheidsinterval) Behandelde patiënten 1430 1426 Majeure bloedingen 13 (0,9%) 25 (1,8%) 
0,54 (0,25 - 1,16) Intracraniële bloeding 2 (0,1%) 4 (0,3%) Niet te berekenen* Majeure GI-bloeding 4 (0,3%) 8 (0,5%) Niet te berekenen* Levensbedreigende bloeding 1 (0,1%) 3 (0,2%) Niet te berekenen* Majeure bloedingen/klinisch relevante bloedingen 80 (5,6%) 145 (10,2%) 0,55 
(0,41- 0,72) Alle bloedingen 278 (19,4%) 373 (26,2%) 0,71 (0,61 - 0,83) Alle GI-bloedingen 45 (3,1%) 32 (2,2%) 1,39 (0,87 - 2,20) *HR niet te berekenen omdat er in geen van beide cohorten/behandelgroepen een bloeding optrad. Voor de definitie van MBE’s werden de aanbevelingen 
gevolgd van de International Society on Thrombosis and Haemostasis, zoals beschreven onder RE-COVER en RE-COVER II. Onderstaande tabel geeft het aantal bloedingen weer in het kernonderzoek RE-SONATE naar de preventie van diepveneuze trombose en longembolie (PE). 
De prevalentie van sommige bloedingen (MBEs/klinisch relevante bloedingen en alle bloedingen) was significant lager bij een nominaal alfaniveau van 5% bij patiënten die placebo kregen in vergelijking met patiënten die dabigatran etexilaat kregen. Tabel 8: Het aantal bloedingen in het 
onderzoek RE-SONATE naar de preventie van diepveneuze trombose en longembolie (PE) Dabigatran etexilaat 150 mg tweemaal daags Placebo Hazard ratio (HR) vs. placebo (95% betrouwbaarheidsinterval) Behandelde patiënten 684 659 Majeure bloedingen/klinisch relevante bloe-
dingen 36 (5,3%) 13 (2,0%) 2,69 (1,43 - 5,07) Majeure bloedingen (0,3%) 0 Niet te berekenen* Intracraniële bloeding 0 0 Niet te berekenen* Majeure GI-bloeding 2 (0,3%) 0 Niet te berekenen* Levensbedreigende bloeding 0 0 Niet te berekenen* Alle bloedingen 72 (10,5%) 40 (6,1%) 
1,77 (1,20 - 2,61) Alle GI-bloedingen 5 (0,7%) 2 (0,3%) 2,38 (0,46 - 12,27) *HR niet te berekenen omdat er in geen van beide behandelgroepen een bloeding optrad. Voor de definitie van MBE’s werden de aanbevelingen gevolgd van de International Society on Thrombosis and Haemo-
stasis, zoals beschreven onder RE-COVER en RE-COVER II. Myocardinfarct Preventie van CVA en SEE bij volwassen patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren met een of meer risicofactoren (CVA-preventie bij AF). Bij het RE-LY-onderzoek, steeg, in vergelijking met warfarine, de 
jaarlijkse incidentie van een myocardinfarct voor dabigatran etexilaat van 0,64% (warfarine) naar 0,82% (dabigatran etexilaat 110 mg tweemaal per dag) / 0,81% (dabigatran etexilaat 150 mg tweemaal per dag). Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en 
preventie van recidiverende DVT en PE bij volwassenen (DVT/PE) In de drie actief gecontroleerde onderzoeken werd een hoger aantal MI’s gerapporteerd bij patiënten die behandeld werden met dabigatran etexilaat dan bij patiënten die warfarine kregen: 0,4% vs. 0,2% in de korte on-
derzoeken RE-COVER en RE-COVER II; en 0,8% vs. 0,1% in het langetermijnonderzoek RE-MEDY. In dit onderzoek was de toename statistisch significant (p=0,022). In het RE-SONATE-onderzoek, waarin dabigatran etexilaat werd vergeleken met placebo, was de frequentie van MI 
0,1% bij de patiënten die behandeld werden met dabigatran etexilaat en 0,2% bij de patiënten die placebo kregen. Pediatrische patiënten (DVT/PE) In klinisch onderzoek 1160.88 kregen in totaal 9 jongeren (leeftijd 12 tot <18 jaar) met primaire VTE een orale aanvangsdosis dabigatran 
etexilaat van 1,71 (± 10%) mg/kg lichaamsgewicht. De dosis werd aangepast tot de streefdosering van 2,14 (± 10%) mg/kg lichaamsgewicht op grond van de dabigatranconcentraties die bepaald werden aan de hand van de verdunde trombinetijdtest en de klinische beoordeling. Tijdens 
de behandeling kregen 2 (22,1%) patiënten lichte, gerelateerde bijwerkingen (gastro-oesofageale reflux/buikpijn; buikklachten) en 1 (11,1%) patiënt had een niet-gerelateerde ernstige bijwerking (SAE) (recidiverende VTE in het been) in de periode na behandeling > 3 dagen na het 
stoppen van dabigatran etexilaat. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via: België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Website: www.fagg.be / e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxemburg: Direction de la 
Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch voorschrift HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET 
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Renaat Peleman: “Of de ver-
zelfstandiging geen inherente 
spanningen meebrengt tussen 

UGent en UZ Gent? Momenteel loopt 
de samenwerking voorbeeldig. Als de 
universiteit ons enkel als een orgaan 
van het grotere geheel zou zien, zijn 
wrijvingen mogelijk. Omgekeerd geldt 
dat ook. Als wij ons als een totaal aparte 
entiteit zouden zien bijvoorbeeld, een 
zelfstandig orgaan, op basis van wat de 
ziekenhuiswet zegt. De verzelfstandiging 
is onverminderd de wettelijke voorzie-
ning dat een ziekenhuis een gescheiden 
beheer moet hebben. Ik heb in elk ge-
val het gevoel dat de operatie zeer wel-
overwogen en projectmatig gebeurt.”

Opent dat perspectieven 
voor samenwerking met 
Leuven? U participeert in 
het Leuvens Instituut voor 
Gezondheidszorgbeleid?

“De afgevaardigd bestuurders van 
beide instellingen, Eric Mortier en Marc  
Decraemer, zien elkaar maandelijks. Ik 
ken Marc Decraemer al 25 jaar en Johan 
Van Eldere (hoofdarts) ook. We doen al 
een aantal zaken samen. Zo participeren 
we inderdaad in het gezamenlijke initia-
tief ‘Zorgbeleid’ met als eerste concrete 

stap de residentiële cursus ‘Inleiding in 
Ziekenhuismanagement’ die liep in Gent 
(5 tot 7/11). Ook voor onderzoek wordt de 
samenwerking opgevoerd.”

Zoeken jullie nog op andere 
punten toenadering?
“Jazeker. Longtransplantaties gebeu-
ren hier bewust niet. Op Europees vlak 
zit de grootste cohorte van patiënten 
in Leuven. Patiënten worden hier pre-
operatief gevolgd, maar geopereerd in 
Leuven, en postoperatief opnieuw hier 
gevolgd. En dat door artsen die enkele 
maanden zijn opgeleid in Leuven.
Verder bekijken we de zeldzame ziekten. 
Wie heeft op welk vlak de grootste ex-
pertise, waar worden patiënten dan het 
best behandeld? Dat is het – niet al te 
rigoureus toegepaste – vertrekpunt. We 
houden ook rekening met de geogra-
fische nabijheid om de zorgtoeganke-
lijkheid te maximaliseren.”

Is er eigenlijk plaats 
voor zeven universitaire 
ziekenhuizen in dit land? 
“De zeven universitaire ziekenhuizen 
zullen niet verdwijnen. Daar zijn sociolo-
gische, maatschappelijke en politieke re-
denen voor. Eén universitair ziekenhuis 
heeft zware financiële problemen gehad, 
wij kenden die ook in de jaren 80, maar 
beide ziekenhuizen bestaan nog steeds.“

Iets dat niet mag verdwijnen 
omdat het ‘traditie’ is, is 
dat geen conservatieve 
redenering?

“Dat is misschien een conservatieve 
redenering. Maar met netwerken – af-
spraken maken over wat we wel en 
niet kunnen doen – kan iedereen verder 
overleven. We moeten afstappen van het 
dogma: “We kunnen alles en we doen 
alles.” 
“Pascal Verdonck (huidig voorzitter 
raad van bestuur AZ Maria Middelares, 
n.v.d.r.) antwoordt in een interview in 
het blad van Voka dit jaar op de vraag: 
“Is het belangrijk om de titel van een 
universitair ziekenhuis te dragen met 
het oog op innovatie?” “Neen, de uni-
versiteit eindigt niet meer aan het ter-
rein waar er een afrastering staat met 
universiteit erop (…) trouwens, vraag 
aan buitenlandse artsen wat voor hen de 
topziekenhuizen zijn. Ze zullen allemaal 
privé-ziekenhuizen opsommen. Door het 

ondernemerschap en de grote innovatie 
trek je de beste artsen aan.” 
Met andere woorden: UZ Gent is eigen-
lijk obsoleet als Maria Middelares maar 
bestaat (lacht). Neen, laten we ern stig 
blijven.” (n.v.d.r.: in het kaderstuk op blz. 9 
reageert prof. Verdonck op dit citaat).
“Ik wil wel dit kwijt aan Maggie De Block: 
we moeten goed nadenken wat we 
eigenlijk bedoelen met netwerken.”

“Ik hoor dat er constructieve gesprek-
ken lopen tussen grote West-Vlaamse 
ziekenhuizen. Als die ziekenhuizen ern-
stige netwerken en een taakverdeling 
afspreken, bijvoorbeeld over radiothera-
pie en cardiochirurgie, dan worden dat 
belangrijke spelers en verbeteren ze de 
gezondheidszorg. De maatschap van het 
aantal artsen wordt groter, kan zich be-
ginnen te specialiseren in een bepaald 
gebied. Dan is het verschil met een UZ 
niet zodanig groot. Voor niet-universitaire 
ziekenhuizen is het netwerkprincipe zeer 
goed. De zorgkwaliteit kan er flink mee 
verbeteren. De bevoogdende rol van de 
UZ’s bestaat dan niet meer, maar ze blij-
ven wel de plaats bij uitstek voor we-
tenschappelijk onderzoek en vooral voor 
translationele klinische toepassingen.”

Hoe moeten ze zich dan 
positioneren?
“Ik kan me voorstellen dat niet-universi-
taire ziekenhuizen die een netwerk vor-
men, bij voorkeur zullen kiezen voor de 
niet al te intensieve, niet al te complexe 
pathologie.”

De financiering blijft een 
knelpunt? 
“Ja, maar we hebben nu nog altijd 
tweedelijnspathologie. Neem nu dat we 
afspraken maken over orthopedie. Dan 

zouden de AZ’s kunnen zeggen: oké, de 
eerste heupprothese doen we bij ons. En 
als er een revisie nodig is, of een derde 
of vierde ingreep, dan sturen we dat 
naar de UZ’s. Het verschil is: de eerste 
heupprothese duurt een uur. De derde 
een halve dag. Dus met een groot sur-
plus aan operatietijd in het OK. Dat soort 
zaken zal enkel lukken als er een model 
komt voor die financiële stromen, waar-
bij de financiering vooraf geregeld is. 
Financiering van de complexe zorg, met 
nood aan interdisciplinariteit, is bijge-
volg een terechte vraag aan de politici.”

“In 2008 ondernamen we met de Gentse 
ziekenhuizen al eens een poging om de-
zelfde specialismen in één maatschap te 
steken op basis van een Canadees model: 
werkend met dezelfde kwaliteitsmaats-
taven, methodologie en technologie. 
Breekpunt was de betalingswijze. Ambte-
narenstatuut zoals bij ons of het zelfstan-
digenstatuut zoals bij de anderen?”

“Ik meen te verstaan dat Maggie De 
Block de financiering wil aanpakken 
na deze legislatuur. Dan zal het niet 
makkelijk zijn om het concept netwer-
ken – UZ’s inbegrepen op dat moment 
– snel te realiseren. Netwerken in peri-
fere ziekenhuizen moet sneller lukken. 
Daarom denk ik dat we de zaken beter 
omdraaien en eerst de financiering bes-
preken. Aanduiding en financiering van 
referentiecentra conform artikel 14 van 
de ziekenhuiswet zou hier soelaas kun-
nen brengen.”

Maar als de grote UZ’s gaan 
samenwerken, vrezen de 
AZ’s dat ze zullen worden 
weggedrukt.

“Ja, maar er is zodanig veel pathologie 
dat niemand weggedrukt kan worden.”

En toch: bij een getrapte 
structuur van eenvoudige naar 
complexe pathologie vrezen 
de basisziekenhuizen dat ze 
geen specialisten meer zullen 
vinden. Specialisten hebben 
lang genoeg gestudeerd om 
niet alleen routinepathologie 
te behandelen.

“Het komt erop aan dat de specialisten 
niet gebonden blijven aan één campus, 
maar ook elders kunnen consulteren of 
opereren.”

JS
22

22
N

■ INTERVIEW MET PROF. DR. RENAAT PELEMAN, DEEL 1 ❚

‘Eerst de financiering, dan de rest’
(vervolg van blz. 1)

BEROEPSNIEUWS

 ‘Ik begrijp dat de 
overheid bedden wil 

afbouwen, maar bij ons 
zijn er geen te veel.’

Renaat Peleman: 
“Ik wil wel dit kwijt aan Maggie De 
Block: we moeten goed nadenken 
wat we eigenlijk bedoelen met 
netwerken.”
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Afgaand op de 
bedrijfsresultaten van vorig 
jaar scoren de UZ’s uitstekend. 
Financieel is er dan toch geen 
probleem?
“We doen het momenteel financieel 
inderdaad nog goed, maar we moeten 
ook onze infrastructuur behouden of 
vernieuwen en wegens historische rede-
nen hebben we nooit kunnen beschikken 
over VIPA.”

Ziekenhuizen van de toekomst 
moeten compacter worden. 
Denkt u eraan om bedden af te 
bouwen?

“Tien jaar geleden hadden we 1.068 
bedden, nu nog altijd. De bedbezetting 
nu ligt tussen 80 en 85%. Dat is toege-
nomen in vergelijking met vroeger. Wij 
kennen dus geen probleem van bedden-
leegstand. De comorbiditeit neemt toe. 
Ik begrijp dat de overheid bedden wil 
afbouwen in België, maar bij ons zijn er 
geen te veel.”

“Je moet ook opletten met financiering 
op macro- en micro-economisch niveau. 
Neem nu de robotchirurgie. Die staat 
erom bekend dat ze minder bijwerkin-
gen en minder complicaties genereert. 
Met de huidige financiering is dat voor 
het land een prachtige opportuniteit. Ze 
kost minder aan de ziekteverzekering. 
Maar voor het ziekenhuis (microniveau) 
is dat met de huidige prestatiegebonden 
financiering een minder goede zaak.” ❚

Pascal Selleslagh

www.cineart.be     |            /cineartbelgium

www.cineart.be     |            /cineartbelgium

Ter gelegenheid van de release 
van MIA MADRE hebben De 
Specialist en Cinéart het genoe-
gen om 30 x 2 tickets voor de 
film aan te bieden. 
Speel mee en win een ticket 
(geldig voor 2 personen). 
 
Voor welke film heeft Nanni 
Moretti de Gouden Palm op het 
Festival van Cannes gewonnen?

Stuur uw antwoord 
vóór 1 december naar 
wedstrijd@cineart.be 
met uw adres.
De tickets worden per post naar de 
winnaars gestuurd.

www.cineart.be     |            /cineartbelgium

WEDSTRIJD

DeSpecialist_Cineart_MiaMadre.indd   1 3/11/15   15:33

Prof. Verdonck bevestigt 
zijn uitspraak uit het 
interview in het blad 

van Voka: “Deze stelling heb 
ik inderdaad meer dan 10 
maanden geleden geformuleerd 
en is ook de huidige mondiale 
realiteit. Ik refereerde toen 
aan de complexiteit van de 
veranderende wereld door 
wetenschap en technologie, 
onder meer door de digitale 
revolutie, MOOC (Massive Open 
Online Course), artsenopleiding 
via simulatoren… Maar 
ik heb deze stelling in het 
interview geponeerd als 
academicus: als gewoon 
hoogleraar in de biomedische 
ingenieurswetenschappen UGent 
en gasthoogleraar KU Leuven. 
Collega Peleman weet zeer goed 
dat als ik in datzelfde interview 
refereerde aan buitenlandse 
artsen en ziekenhuizen, ik 
spontaan dacht aan de Cleveland 
Clinic (Ohio), Mayo Clinic in 
Rochester, Johns Hopkins in 
Baltimore… en uiteraard Boston, 
waarbij het Harvardmodel een 
voorbeeld van netwerking zou 
moeten zijn voor andere regio’s. 
Ik heb de collega deze stelling 
drie jaren geleden al op een 
publieke bijeenkomst in Gent 
gemeld. Ik heb dit dus niet 
gezegd in één van mijn huidige 
mandaten (bv. voorzitter raad van 
bestuur AZ Maria Middelares) 
maar als professor biomedische 
ingenieurswetenschappen.”
“Hopelijk mogen academici 
nog van mening verschillen 
en ook nog internationale 
ambitie nastreven voor onze 
gezondheidszorg”, besluit Pascal 
Verdonck.

P.S.

Pascal Verdonck: 
‘Hopelijk mogen 
academici nog van 
mening verschillen’

In onze volgende editie 
deel 2: 

“Dat iedereen hier  
ambtenaar is,  

maakt het eenvoudiger.” 
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M aar eerst nog enkele ande-
re resultaten: vier op de vijf 
vrouwen gebruiken een vorm 

van contraceptie en minimaal 68% van 
hen hormonale contraceptie. Van de 809 
vrouwen uit het onderzoek (80% van de 
deelneemsters) die nu contraceptie ge-
bruiken, neemt 45% de gecombineerde 
pil, 26% de oestrogeenvrije pil. Andere 
voorbehoedsmiddelen volgen een stuk 
verderop: het mannencondoom (10%), 
hormoonspiraaltje (7%), koperspiraaltje 
(3%) en de vaginale ring (3%). Het hor-
moonstaafje (2%), de prikpil, sterilisatie, 
de hormoonpleister en het vrouwencon-
doom sluiten af met elk 1%.

Zes op de tien vrouwen hebben geen 
probleem om voor een bepaald voor-
behoedsmiddel te kiezen. In Vlaanderen 
laten ze zich meestal adviseren door hun 
huisarts. In Wallonië raadplegen ze eer-

der de gynaecoloog. Daarna volgen part-
ner, moeder, vriendin of zus. Waarom de 
huidige contraconceptie? Vooral wegens 
de betrouwbaarheid (38%). Maar ook het 
gebruiksgemak (37%), aanbevelingen 
van de huisarts/gynaecoloog (30%) en 
de goede cycluscontrole (28%) scoren 
hoog. Negen op de tien vrouwen kregen 
hun contraceptie voorgeschreven door 
huisarts of gynaecoloog. In een kwart 
van de gevallen nam de huisarts de tijd 
om het ook over andere contraceptieve 
methodes te hebben met hen, en die toe 
te lichten. Bij de gynaecologen was dat 
beter: de helft.

Opvallend: 22% van de vrouwen 
is ontevreden over hun huidig 
voorbehoedsmiddel en wil over-
schakelen. Hier is advies van de arts 
gewenst. Dr. Van Wiemeersch: “Vrouwen 
vragen vaak ‘de pil’, maar eigenlijk 

bedoelen ze een contraceptiemiddel dat 
bij hen past op dat moment. Daarom 
moet de arts hen goed informeren. Een 
goed gesprek is vaak al voorbereid.  
De vrouw in kwestie haalt haar info veelal 
uit magazines, kranten of sites zoals 
www.mijnvoorbehoedsmiddel.be.” 

Discipline!
Twee derde van de vrouwen namen hun 
pil het afgelopen jaar minstens één keer 
niet correct in. En 27% deed dat zelfs 
twee tot drie keer niet zoals het hoort. 
Dr. Van Wiemeersch: “Dat vind ik ver-
ontrustend en vooral hun reactie daarop 
(velen gaan er licht over). Bij jonge vrou-
wen legt een ongewenste zwangerschap 
echt wel een zware hypotheek op de toe-
komst. Als arts bieden wij de dames een 
‘tailor-made’ oplossing aan.” 

1 op de 5 vrouwen (vooral de jongere) 
denkt dat de pil niet genoeg beschermt 
tegen zwangerschap. Ze twijfelen nog-
al eens aan het feit dat de pil 100% be-
schermt, zeker als je ze te laat inneemt. 
Dr. Van Wiemeersch: “De Pearl Index (PI; 
betrouwbaarheid van een methode) van 
de meeste contraceptieve methodes ligt 

goed. Het valt op dat velen hun voor-
behoedsmiddel af en toe ‘missen’ door 
verkeerd gebruik. De meesten kennen 
perfect de gevolgen, getuige de 42% 
die zeggen dat ze opgelucht zijn dat hun 
maandstonden doorkwamen. Dit bete-
kent dat wij, als artsen, de nadruk moe-
ten blijven leggen op het juiste gebruik, 
en de vrouwen adviseren met de keuze.” 

Soa’s
“Soa’s kunnen verwikkelingen en on-
vruchtbaarheid teweegbrengen. Vandaar 
het belang van Double Dutch (combina-
tie anticonceptie én condoom) om je te 
beschermen tegen deze soa’s”, licht Jo-
han Van Wiemeersch nog toe. Overigens 
voelen vooral de jonge vrouwen nog 
schroom om het over de vagina te heb-
ben met hun arts. Met vriendinnen gaat 
dat beter. De huidige kennis rond soa’s en 
eigen lichaam is duidelijk onvoldoende. ❚

Pascal Selleslagh

1. InSites hield, op initiatief van MSD, een grootschalig 
onderzoek bij vrouwen over voorbehoedsmiddelen. 
Samenstelling van het representatieve staal: 41% 
heeft kinderen. 47% heeft een relatie. 60% komt uit 
Vlaanderen, 40% uit Wallonië. Iets meer dan de helft 
van de vrouwen deed hogere studies. De rest (nog) niet.JS
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Eén op de vijf vrouwen ontevreden  
over voorbehoedsmiddel

BEROEPSNIEUWS
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Telerevalidatie kostenbesparend maar geen terugbetaling

Slechts een minderheid van de hart-
patiënten houdt na een hartinfarct een 
aanpassing van zijn levensstijl lang vol. 
Uit een studie van Jessa en UHasselt sa-
men met het St.-Franciscus ziekenhuis 
Heusden en het ZOL blijkt nu dat telere-
validatie een antwoord biedt, én de ge-
zondheidszorg tot 500 euro per patiënt 
bespaart. Twee vliegen in één klap.

“Jessa startte enkele jaren geleden, als 
één van de voortrekkers binnen Europa, 
met een groot onderzoek naar alterna-
tieve en innovatieve zorgmodellen zoals 

telerevalidatie of revalidatie op afstand”, 
vertelt prof. dr. Paul Dendale, cardioloog. 
“‘Telerehab III’ werd opgezet met dr. Ines 
Frederix van UHasselt. Deze studie on-
derzocht de langetermijnvoordelen van 
cardiale telerevalidatie bij 140 hartpati-
enten, zowel klinisch als economisch.”
Bij telerevalidatie worden de parameters 
van de patiënt automatisch doorgezon-
den naar een centraal platform. “De pati-
ent krijgt dan feedback via e-mail of sms 
en wordt op afstand gecoacht. Via het 
centrale platform kan de arts alle patiën-
ten opvolgen”, aldus dr. Frederix.

Langer gezond en  
langer uit het ziekenhuis
Blijkt dat hartpatiënten met telerevali-
datie het veel beter deden dan de pati-
enten zonder. Hun fysieke conditie ging 
er namelijk > 10 keer zoveel op vooruit 
over 6 maanden, wat tevens resulteerde 
in een betere levenskwaliteit. “En, nog 
veel belangrijker”, geeft dr. Ines Frederix 
aan, “de patiënten die geen telerevalida-
tie kregen, werden meer dan dubbel zo 
vaak en twee maanden vroeger herop-
genomen wegens hartproblemen in 
vergelijking met wie wel telerevalidatie 
kreeg.”

Het succesverhaal van Telerehab III lijkt 
ook zeer relevant in het huidige land-
schap van budgettaire beperkingen en 
past perfect binnen de koers die Mag-
gie De Block wil varen voor e-Health en 
(secundaire) preventie. “Iedere patiënt 
die via telerevalidatie werd opgevolgd, 

kostte meer dan 500 euro minder voor 
de gezondheidszorg (enkel directe ge-
zondheidskosten).”

Apps
Het Jessa Ziekenhuis bouwt momenteel 
in nauwe samenwerking met het Exper-
tisecentrum Digitale Media van de Uni-
versiteit Hasselt verder aan een hoog-
staand telerevalidatieprogramma onder 
de vorm van MobileHeart. MobileHeart 
is een smartphonegebaseerde applicatie 
die hartpatiënten begeleidt, motiveert en 
van educatie voorziet tijdens hun revali-
datie. De eerste versie van MobileHeart 
wordt verwacht tegen begin 2016. ❚

P.S.

Een onderzoek over contraceptie bij 1.009 vrouwen tus-
sen 18 en 35 brengt enkele interessante bevindingen aan 
het licht (1). 71% van de jonge vrouwen blijft kiezen voor 
traditionele voorbehoedsmiddelen, zoals de pil. 67% van de 
vrouwen nam de pil het afgelopen jaar minstens één keer 
niet correct in. 1 op de 5 vrouwen is ontevreden over haar 
voorbehoedsmiddel. Reacties van Johan Van Wiemeersch.

Telerehab III, een studie in Jessa, het ZOL en het  
St.-Franciscus ziekenhuis Heusden-Zolder, toont voor 
het eerst aan dat telerevalidatie hartpatiënten langer 
uit het ziekenhuis houdt én kosten bespaart voor de 
gezondheidszorg, tot 500 euro per patiënt. Probleem: op 
dit moment is er nog geen terugbetaling voor telerevalidatie 
in de cardiologie.

Dr. Van Wiemeersch: “Vrouwen vragen vaak ‘de pil’, maar eigenlijk bedoelen 
ze een contraceptiemiddel dat bij hen past op dat moment.”
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Een beetje geschiedenis
Zeventien jaar nadat de gynaecoloog 
Willy Peers in 1973 in de gevangenis 
belandde, kwam er op 3 april 1990 ein-
delijk een wet die abortus gedeeltelijk 
depenaliseerde. Dat gebeurde na jaren 
betogingen, processen en veroordelin-
gen voor illegale abortus.

In de meeste landen is een illegale abor-
tus duur en dikwijls gevaarlijk. In België 
was dat niet het geval: beïnvloed door 
het gedachtegoed van mei 68 en de 
vrouwenbeweging van de jaren 70, en 
met de steun van de ULB en de VUB, 
besliste een groep artsen en hun sym-
pathisanten om de wet naast zich neer 
te leggen en abortussen uit te voeren 
in goede medische condities tegen een 
goedkoop tarief. De boegbeelden wa-
ren Willy Peers, Pierre-Olivier Hubinont 
(ULB) en Jean-Jacques Amy (VUB), allen 
gerespecteerd voor hun morele integri-
teit. In 2002-2003 hebben de abortuscen-
tra een conventie getekend met het Riziv, 
met terugbetaling van abortus tot gevolg.

Wat zegt de wet?
Er is geen misdrijf wanneer de zwange-
re vrouw die door haar toestand in een 
noodsituatie verkeert, een arts verzoekt 
haar zwangerschap af te breken (het is 
de vrouw die oordeelt over haar nood-
situatie). De zwangerschapsafbreking 
moet plaatsvinden voor het einde van 
de twaalfde week na de bevruchting  
(= 14 weken), in een instelling voor ge-
zondheidszorg waaraan een inlichtings-
dienst is verbonden (opvang, psycholo-
gische steun, inlichtingen over haar recht 
op bijstand indien ze zwanger blijft), na 
een wachttijd van 6 dagen. De vrouw 
moet voorlichting krijgen over anticon-
ceptie. Minderjarigen (< 18 jaar) hebben 
geen toestemming van hun ouders no-
dig. Geen arts kan worden gedwongen 
om een abortus uit te voeren, maar hij 
moet de vrouw bij haar eerste bezoek in-
lichten over zijn weigering. Elke twee jaar 
moet de evaluatiecommissie, die het na-
leven van de wet nagaat, een verslag op-
stellen ten behoeve van het parlement.

Stand van zaken 25 jaar  
na de wet
Van de geregistreerde abortussen wordt 
80% uitgevoerd in ambulante abortus-
centra (> 90% in het Nederlandstalige 
landsgedeelte). Met minder dan 10 abor-
tussen per 1.000 vrouwen van 15-44 
jaar, is België een van de landen met het 
kleinste aantal abortussen ter wereld. 

Bij meisjes (15-19 jaar) bleef het aantal 
abortussen laag en stabiel tussen 2006 
en 2011, is het gebruik van de pil met 
10% gestegen en zijn er weinig bevallin-
gen. Het probleem situeert zich eerder 
bij jongvolwassenen (20-29 jaar), waar 
een fobie voor hormonen veel jonge 
vrouwen aanzet om een efficiënte anti-
conceptie te stoppen en over te stappen 
naar meer ‘natuurlijke’ methodes, zon-
der te begrijpen hoe moeilijk en complex 
dit wel is. 

Tegenwoordig willen vrouwen ook bete-
re condities om een kind op de wereld 
te zetten. De huidige instabiliteit van 
koppels maakt het hen niet gemakkelijk! 
Als je in België 10 vrouwen van 50 jaar 
neemt, zullen er 2 een abortus gehad 
hebben in de loop van hun leven; noch-
tans blijft het taboe groot!

Workshop geleid door 
‘Catholics for choice’
Naar aanleiding van 25 jaar abortuswet 
werd er een workshop van één dag ge-
houden met opinion leaders van alle 
politieke en religieuze strekkingen. Het 
doel hiervan was een uitwisseling van 
culturele, religieuze en morele waar-

den omtrent abortus (met onder meer 
gynaecologen, huisartsen, vroedvrou-
wen, politieke partijen, mensen van de 
abortuscentra, inspecteurs van islam-
leerkrachten, Amnesty International, 
IPPF…).

De ontmoeting was boeiend en heeft de 
mogelijkheid geboden om dieper in te 
gaan op de waarden en normen van de 
deelnemers wat betreft abortus.

Wat voor de toekomst? 
Wij zijn heel blij met onze 
Belgische wet, maar alles 
kan beter!
De helft van de artsen die abortussen 
uitvoeren in abortuscentra is ouder 
dan 55 jaar. Wie gaat hen opvolgen? 
Momenteel is er enkel aan de ULB een 
specifieke opleiding tot abortusarts in 
samenwerking met de GACEHPA (Groupe 
d’Action des Centres ExtraHospitaliers 
Pratiquant l’Avortement). Aan Vlaamse 
zijde hebben de centra contact 
opgenomen met de universiteiten 
om stages voor artsen in opleiding te 
organiseren in de LUNA-centra (unie van 
Nederlandstalige abortuscentra).

• Is het niet tijd om abortus uit 
de strafwet te halen zoals in 
Luxemburg? De voorwaarden 
beschreven in de wet horen niet 
thuis in de strafwet maar zijn in 
feite richtlijnen en procedures voor 
een goede medische praktijk.

• Is het niet tijd om abortus op vraag 
van de vrouw ook toe te laten na 
14 weken? Elk jaar moeten 500 
vrouwen (de meest schrijnende 
gevallen) de grens over voor een 
abortus in Nederland. Blijven wij 
het normaal vinden dat onze buren 
onze problemen oplossen? 

• De meest efficiënte anticonceptie 
(IUD en implantaat) zou moeten 
worden terugbetaald door het 
Riziv! Wanneer ze onmiddellijk 
geplaatst worden na een abortus, 
vermijden zij immers herhaalde 
abortussen. Zij vermijden ook 
te snelle zwangerschappen bij 
tienermoeders.

• Vrouwen moeten neutrale 
informatie over abortus kunnen 
vinden via informatiekanalen van 
de overheid.

• De thema’s ‘ongewilde 
zwangerschap’ en ‘abortus’ 
moeten deel uitmaken van 
het leerplan van medische, 
paramedische en psychosociale 
opleidingen.

• De evaluatiecommissie 
(politieke benoemingen) wordt 
het best omgevormd tot een 
wetenschappelijke commissie 
met sociologen en epidemiologen 
zodat degelijk wetenschappelijk 
onderzoek de hulpverlening kan 
bijstaan.

Anne Verougstraete
Dienst Gynaecologie-Obstetrie, Erasmus Ziekenhuis, ULB
Sjerp-Dilemma-VUB (abortuscentrum VUB), lid van LUNA
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Laatste rapport  
van de evaluatiecommissie + wetteksten: 

•  health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg1/@acutecare/
documents/ie2divers/19083407.pdf

•  Resolutie 3 april 2015 LUNA en IPPF:  
www.abortus.be/_nl/overluna/resolutie.php

25 jaar abortuswet in  België
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Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht 
alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek Bijwerkingen voor het rapporteren van 
bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Procoralan 5 mg – Procoralan 7,5 mg 
fi lmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Procoralan 5 mg: 
Een fi lmomhulde tablet bevat 5 mg ivabradine (gelijk aan 5,390 mg ivabradine als hydrochloride). 
Hulpstof met bekend effect: 63,91 mg lactosemonohydraat. Procoralan 7,5 mg: Een fi lmomhulde 
tablet bevat 7,5 mg ivabradine (gelijk aan 8,085 mg ivabradine als hydrochloride). Hulpstof met 
bekend effect: 61,215 mg lactosemonohydraat. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie de 
Samenvatting van de productkenmerken. FARMACEUTISCHE VORM: Procoralan 5 mg: Filmomhulde 
tablet. Zalmkleurige, langwerpige, fi lmomhulde tablet, met aan beide zijden een breukstreep, met 
“5” op één kant en  op de andere kant. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses. 
Procoralan 7,5 mg: Filmomhulde tablet. Zalmkleurige, driehoekige, fi lmomhulde tablet met “7,5” 
op één kant en  op de andere kant. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Symptomatische 
behandeling van chronische stabiele angina pectoris: Ivabradine is geïndiceerd voor de 
symptomatische behandeling van chronische stabiele angina pectoris bij volwassenen met coronaire 
hartziekte die een normaal sinusritme hebben en een hartfrequentie ≥ 70 spm. Ivabradine is 
geïndiceerd voor gebruik: - bij volwassenen die intolerant zijn of een contra-indicatie hebben voor 
bètablokkers - of in combinatie met bètablokkers bij patiënten die met een optimale bètablokkerdosis 
onvoldoende onder controle zijn. Behandeling van chronisch hartfalen: Ivabradine is geïndiceerd 
bij chronisch hartfalen NYHA-klasse II tot IV met systolische disfunctie, bij patiënten in sinusritme 
en bij wie de hartfrequentie ≥ 75 spm is, in combinatie met standaardbehandeling, inclusief 
behandeling met bètablokkers, of wanneer behandeling met bètablokkers is gecontra-indiceerd of 
niet wordt getolereerd. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: Dosering: Voor de verschillende 
doseringen zijn fi lmomhulde tabletten met 5 mg en 7,5 mg ivabradine verkrijgbaar. Symptomatische 
behandeling van chronische stabiele angina pectoris: Het wordt aanbevolen om de beslissing 
om de behandeling te starten, dan wel de dosis te titreren, te nemen in aanwezigheid van voorzieningen 
voor het serieel meten van de hartfrequentie, voor het opnemen van het ECG of voor ambulante 
24-uurs monitoring. De startdosis ivabradine mag niet hoger zijn dan 5 mg tweemaal daags in 
patiënten jonger dan 75 jaar. Na drie tot vier weken behandeling, als de patiënt nog steeds symptomen 
vertoont, als de startdosis goed wordt verdragen en als de hartfrequentie in rust boven 60 spm 
blijft, kan de dosering worden verhoogd naar de volgend hogere dosering bij patiënten die tweemaal 
daags 2,5 mg of tweemaal daags 5 mg gebruiken. De onderhoudsdosering mag niet hoger zijn dan 
7,5 mg tweemaal daags. Als er geen verbetering optreedt in de symptomen van angina binnen 3 
maanden na de start van de therapie, moet de behandeling met ivabradine worden gestaakt. Voorts 
moet staken van de behandeling worden overwogen als er slechts een beperkte symptomatische 
respons optreedt en wanneer er geen klinisch relevante afname van de hartfrequentie in rust 
optreedt binnen 3 maanden. Als tijdens de behandeling de hartfrequentie daalt tot onder 50 slagen 
per minuut (spm) in rust of de patiënt symptomen ervaart die verband houden met bradycardie zoals 
duizeligheid, vermoeidheid of hypotensie, dient de dosering naar beneden worden getitreerd inclusief 
de laagste dosis van 2,5 mg tweemaal daags (een halve 5 mg tablet tweemaal daags). Na de 
vermindering van de dosis dient de hartfrequentie te worden gemonitord. De behandeling dient te 
worden gestopt als de hartfrequentie onder 50 spm blijft of de symptomen van bradycardie voortduren 
ondanks de vermindering van de dosis. Behandeling van chronisch hartfalen: De behandeling 
dient alleen te worden geïnitieerd bij een patiënt met stabiel hartfalen. Het is raadzaam dat de 
behandelend arts ervaring heeft met de behandeling van chronisch hartfalen. De gewoonlijk 
aanbevolen aanvangsdosis ivabradine is tweemaal daags 5 mg. Na een behandelingsduur van twee 
weken kan de dosis worden verhoogd tot tweemaal daags 7,5 mg wanneer de hartfrequentie in 
rust voortdurend boven de 60 spm is of worden verlaagd tot tweemaal daags 2,5 mg (tweemaal 
daags een halve tablet van 5 mg) wanneer de hartfrequentie in rust voortdurend onder de 50 spm 
is of bij symptomen in verband met bradycardie zoals duizeligheid, vermoeidheid of hypotensie. 
Wanneer de hartfrequentie tussen de 50 en 60 spm is, dient de dosis van tweemaal daags 5 mg 
te worden gehandhaafd. Wanneer tijdens de behandeling de hartfrequentie voortdurend daalt tot 
onder de 50 slagen per minuut (spm) in rust, of de patiënt symptomen in verband met bradycardie 
ondervindt, moet de dosis tot de volgende lagere dosis worden getitreerd bij patiënten die tweemaal 
daags 7,5 mg of tweemaal daags 5 mg krijgen. Wanneer de hartfrequentie voortdurend stijgt tot 
boven de 60 slagen per minuut in rust, kan de dosis tot de volgende hogere dosis worden getitreerd 
bij patiënten die tweemaal daags 2,5 mg of tweemaal daags 5 mg krijgen. Wanneer de hartfrequentie 
lager blijft dan 50 spm of symptomen van bradycardie aanhouden, moet de behandeling worden 
gestaakt. Speciale populatie: Ouderen: Bij patiënten van 75 jaar of ouder dient, indien noodzakelijk, 
voordat men titreert naar hogere doseringen een lagere startdosis te worden overwogen (2,5 mg 
tweemaal daags, d.w.z. een halve 5 mg tablet tweemaal daags). Patiënten met nierfunctiestoornis: 
Er is geen aanpassing van de dosering nodig bij patiënten met nierinsuffi ciëntie en creatinineklaring 
boven 15 ml/min. Er zijn geen gegevens beschikbaar van patiënten met creatinineklaring onder 
15 ml/min. Ivabradine dient daarom voorzichtig gebruikt te worden bij deze populatie. Patiënten 
met leverfunctiestoornis: Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een lichte 
leverfunctiestoornis. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van ivabradine bij patiënten met 
een matige leverfunctiestoornis. Ivabradine is gecontra-indiceerd voor gebruik bij patiënten met 
een ernstige leverinsuffi ciëntie, omdat dit niet is onderzocht in deze populatie en een grote toename 
van totale blootstelling wordt verwacht. Pediatrische patiënten: De veiligheid en werkzaamheid 
van ivabradine voor de behandeling van chronisch hartfalen bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn nog 
niet vastgesteld. Beschikbare gegevens worden in rubrieken 5.1 en 5.2 beschreven, maar er kan 
geen doseringsadvies worden gegeven. Wijze van toediening: Tabletten dienen tweemaal daags 
oraal te worden ingenomen, d.w.z. één keer ‘s morgens en één keer ‘s avonds tijdens de maaltijd. 
CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen 
- Hartfrequentie in rust lager dan 70 slagen per minuut vóór behandeling - Cardiogene shock - Acuut 
myocard infarct - Ernstige hypotensie (< 90/50 mmHg) - Ernstige leverinsuffi ciëntie - Sick sinus 
syndroom - Sino-atriaal blok - Instabiel of acuut hartfalen - Pacemakerafhankelijkheid (hartfrequentie 
uitsluitend bepaald door de pacemaker) - Instabiele angina pectoris - 3e graads AV-blok - Combinatie 
met sterke cytochroom P450 3A4-remmers zoals azol-antischimmelmiddelen (ketoconazol, itraconazol), 
macrolide antibiotica (claritromycine, erytromycine oraal, josamycine, telitromycine), HIV-
proteaseremmers (nelfi navir, ritonavir) en nefazodon – Combinatie met verapamil of diltiazem welke 
matige CYP3A4-remmers zijn die de hartfrequentie kunnen doen afnemen - Zwangerschap, 
borstvoeding en vrouwen die zwanger kunnen worden en niet de juiste anticonceptiemaatregelen 
gebruiken. BIJZONDER WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK#: Bijzondere 
waarschuwingen: Ivabradine is uitsluitend geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van 
chronische stabiele angina pectoris omdat ivabradine geen gunstig effect heeft op cardiovasculaire 
resultaten. Seriële meting van de hartfrequentie, opname van het ECG of ambulante 24-uurs 
monitoring moeten overwogen worden: - voorafgaand aan het starten van de behandeling – of als 
een verandering van posologie beschouwd wordt. Cardiale aritmieën: Ivabradine wordt niet 
aanbevolen bij patiënten met atriumfi brilleren of andere cardiale aritmieën die de functie van de 
sinusknoop verstoren. Geadviseerd wordt om patiënten die met ivabradine worden behandeld 
regelmatig klinisch te controleren op het voorkomen van atriumfi brilleren. In patiënten die worden 
behandeld met ivabradine is sprake van een toegenomen risico op atriumfi brilleren. Wanneer 
atriumfi brilleren zich voordoet, moet de verhouding tussen de voordelen en de risico’s van het 

voortzetten van de ivabradine behandeling zorgvuldig worden heroverwogen. Patiënten met chronisch 
hartfalen met intraventriculaire geleidingsstoornissen en ventriculaire dissynchronie dienen 
nauwlettend te worden gemonitord. 2e graads AV-blok: ivabradine wordt niet aanbevolen. 
Bradycardie: Ivabradine dient niet geïnitieerd te worden bij patiënten met een rusthartfrequentie 
die voor behandeling lager is dan 70 slagen per minuut. Als tijdens de behandeling de rusthartfrequentie 
voortdurend daalt tot onder 50 spm of de patiënt symptomen ervaart die verband houden met 
bradycardie dient de dosering naar beneden te worden getitreerd of de behandeling te worden 
gestopt als de hartfrequentie onder 50 spm blijft of de symptomen van bradycardie voortduren. 
Combinatie met calciumkanaalblokkers die de hartfrequentie verlagen (bijv. verapamil 
of diltiazem): het gebruik is gecontra-indiceerd. Bij patiënten met hartfalen met NYHA 
functionele classifi catie IV: het gebruik van ivabradine dient voorzichtig te zijn. Beroerte: Het 
gebruik van ivabradine wordt niet aanbevolen onmiddellijk na een beroerte. Gezichtsfunctie: Men 
dient voorzichtig te zijn bij patiënten met retinitis pigmentosa. Voorzorgen bij gebruik: Patiënten 
met hypotensie: ivabradine dient bij deze patiënten met voorzichtigheid te worden gebruikt. 
Atriumfi brilleren - Cardiale aritmieën: een niet urgente DC-cardioversie dient te worden 
overwogen 24 uur na de laatste dosis ivabradine. Gebruik bij patiënten met aangeboren QT-
syndroom of die behandeld worden met QT-verlengende geneesmiddelen: Het gebruik van 
ivabradine dient vermeden te worden. Patiënten met hypertensie die aanpassingen van 
bloeddrukbehandeling nodig hebben: de bloeddruk dient te worden gecontroleerd. Hulpstoffen: 
de tabletten bevatten lactose. INTERACTIES MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN ANDERE 
VORMEN VAN INTERACTIE#: Contra-indicatie voor gelijktijdig gebruik: krachtige CYP3A4-
remmers, matige CYP3A4-remmers (verapamil en diltiazem). Gelijktijdig gebruik niet aanbevolen: 
Pompelmoessap, QT-verlengende geneesmiddelen,. Gelijktijdig gebruik met 
voorzorgsmaatregelen: Kaliumsparende diuretica (thiazidediuretica en lisdiuretica), andere matige 
CYP3A4-remmers, CYP3A4-inductoren. VRUCHTBAARHEID, ZWANGERSCHAP EN 
BORSTVOEDING#: gecontra-indiceerd. BEÏNVLOEDING VAN DE RIJVAARDIGHEID EN HET 
VERMOGEN OM MACHINES TE BEDIENEN#: men dient rekening te houden met mogelijke 
voorbijgaande lichtverschijnselen. BIJWERKINGEN: Samenvatting van het veiligheidsprofi el: 
Ivabradine is onderzocht in klinische onderzoeken waarin bijna 45 000 deelnemers betrokken waren. 
De bijwerkingen die het vaakst voorkomen bij ivabradine, lichtverschijnselen (fosfenen) en bradycardie, 
zijn dosisafhankelijk en houden verband met het farmacologisch effect van het geneesmiddel. Lijst 
van bijwerkingen: De volgende bijwerkingen zijn gemeld tijdens klinische onderzoeken en zijn 
volgens de volgende frequentie gerangschikt: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms 
(≥1/1.000 tot <1/100); zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000); zeer zelden (<1/10.000); niet bekend (kan 
met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Bloed- en lymfestelselaandoeningen: 
Soms: Eosinofilie. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Soms: Hyperurikemie. 
Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: - Hoofdpijn, in het algemeen tijdens de eerste maand van 
de behandeling - Duizeligheid, mogelijk verband houdend met bradycardie. Soms*: Syncope, mogelijk 
verband houdend met bradycardie. Oogaandoeningen: Zeer vaak: Lichtverschijnselen (fosfenen). 
Vaak: Wazig zien. Soms*: - Diplopia - Verstoord gezichtsvermogen. Evenwichtsorgaan- en 
ooraandoeningen: Soms: Vertigo. Hartaandoeningen: Vaak: - Bradycardie - 1e graads AV-blok 
(ECG verlengd PQ-interval) - Ventriculaire extrasystolen - Atriumfi brilleren. Soms: Palpitaties, 
supraventriculaire extrasystolen. Zeer zelden: - 2e graads AV-blok, 3e graads AV-blok – 
Sicksinussyndroom. Bloedvataandoeningen: Vaak: Ongecontroleerde bloeddruk. Soms*: Hypotensie, 
mogelijk verband houdend met bradycardie. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen: Soms: Dyspnoe. Maagdarmstelselaandoeningen: Soms: - 
Misselijkheid – Obstipatie – Diarree - Abdominale pijn*. Huid- en onderhuidaandoeningen: 
Soms*: - Angio-oedeem – Rash. Zelden*: - Erytheem – Pruritus – Urticaria. Skeletspierstelsel- en 
bindweefselaandoeningen: Soms: Spierkrampen. Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen: Soms*: - Asthenie, mogelijk verband houdend met bradycardie 
- Vermoeidheid, mogelijk verband houdend met bradycardie. Zelden*: Malaise, mogelijk verband 
houdend met bradycardie. Onderzoeken: Soms: - Verhoogde creatinine in het bloed - ECG verlengd 
QT-interval. *Frequentie berekend uit klinisch onderzoek naar geconstateerde bijwerkingen van 
spontane rapportage. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Waarnemen van 
lichtverschijnselen (fosfenen) werden gemeld door 14,5% van de patiënten, beschreven als een 
voorbijgaande verhoogde helderheid in een beperkt gedeelte van het gezichtsveld. Ze worden 
gewoonlijk veroorzaakt door plotselinge variaties in lichtintensiteit. Fosfenen kunnen ook worden 
beschreven als een halo, beelddecompositie (stroboscopische of caleidoscopische effecten), 
gekleurde felle lichten of meerdere beelden (retinale nawerking). Fosfenen beginnen in het algemeen 
in de eerste twee maanden van behandeling waarna zij herhaalde malen kunnen voorkomen. 
Fosfenen werden in het algemeen gemeld als zijnde van een lichte tot matige intensiteit. Alle 
fosfenen verdwenen tijdens of na de behandeling, de meerderheid (77,5%) ervan verdween tijdens 
de behandeling. Minder dan 1% van de patiënten paste zijn dagelijks leefpatroon aan of stopte 
met de behandeling in verband met fosfenen. Bradycardie werd gemeld door 3,3% van de patiënten 
vooral in de eerste 2 tot 3 maanden van het begin van de behandeling. 0,5% van de patiënten had 
last van een ernstige bradycardie onder of gelijk aan 40 spm. In de SIGNIFY-studie werd atriumfi brilleren 
waargenomen in 5,3% van de patiënten die werden behandeld met ivabradine vergeleken met 
3,8% in de placebogroep. In een gecombineerde analyse van alle fase II/III dubbelblinde, 
placebogecontroleerde klinische onderzoeken met een duur van ten minste 3 maanden en waarin 
meer dan 40.000 patiënten waren geïncludeerd, was de incidentie van atriumfi brilleren 4,86% in 
de met ivabradine behandelde patiënten vergeleken met 4,08% in de controlegroep, hetgeen 
overeenkomt met een hazard ratio van 1,26, 95% CI [1,15 – 1,39]. Melding van vermoedelijke 
bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen 
te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 
voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te melden via: België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 
Brussel - Website: www.fagg.be - E-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be – Luxemburg: 
Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments - Villa Louvigny-Allee 
Marconi-L-2120 Luxembourg - Website: http:www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/
index.html OVERDOSERING#. FARMACODYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN#: Ivabradine is een 
puur hartfrequentie verlagend middel, dat werkt via selectieve en specifi eke remming van de cardiale 
pacemaker If-stroom, welke de spontane diastolische depolarisatie in de sinusknoop en de 
hartfrequentie bepaalt. De belangrijkste farmacodynamische eigenschap van ivabradine bij mensen 
is een specifi ek dosisafhankelijke verlaging van de hartfrequentie. VERPAKKING#: Aluminium/PVC 
blisterverpakkingen verpakt in kartonnen doosjes. Verpakkingsgrootte: Kalenderverpakkingen 
bevatten 56 fi lmomhulde tabletten. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN: Les Laboratoires Servier - 50, rue Carnot - 92284 Suresnes cedex – Frankrijk. NUMMER(S) 
VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Procoralan 5 mg: 
EU/1/05/316/001-007 - Procoralan 7,5 mg: EU/1/05/316/008-014. DATUM VAN HERZIENING 
VAN DE TEKST: 03/2015. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de 
website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). VOORWAARDEN 
OF BEPERKINGEN VERBONDEN AAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE   HANDEL BRENGEN 
EN HET GEBRUIK: Aan medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel.
#Voor een volledige informatie, gelieve de SPK te raadplegen.
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AanbevolenESC 2

Prijs geldig
vanaf 01/01/2014:

5 mg, 56 tab.: € 54,33
7,5 mg, 56 tab.: € 54,33

1INNAME 
’S MORGENS

1INNAME 
’S AVONDS

Procoralan®

bij chronische hartinsuffi ciëntie

Vermindert de hospitalisaties1,2,3,5

Verbetert het overleven1,3

Verbetert de symptomen1,2,3,4,6 

Ivabradine

BN 15 PA C2 SB PR SP 03 – Goedkeuringsdatum van de medische informatie: 02/04/2015

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht 
alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek Bijwerkingen voor het rapporteren van 
bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Procoralan 5 mg – Procoralan 7,5 mg 
fi lmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Procoralan 5 mg: 
Een fi lmomhulde tablet bevat 5 mg ivabradine (gelijk aan 5,390 mg ivabradine als hydrochloride). 
Hulpstof met bekend effect: 63,91 mg lactosemonohydraat. Procoralan 7,5 mg: Een fi lmomhulde 
tablet bevat 7,5 mg ivabradine (gelijk aan 8,085 mg ivabradine als hydrochloride). Hulpstof met 
bekend effect: 61,215 mg lactosemonohydraat. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie de 
Samenvatting van de productkenmerken. FARMACEUTISCHE VORM: Procoralan 5 mg: Filmomhulde 
tablet. Zalmkleurige, langwerpige, fi lmomhulde tablet, met aan beide zijden een breukstreep, met 
“5” op één kant en  op de andere kant. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses. 
Procoralan 7,5 mg: Filmomhulde tablet. Zalmkleurige, driehoekige, fi lmomhulde tablet met “7,5” 
op één kant en  op de andere kant. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Symptomatische 
behandeling van chronische stabiele angina pectoris: Ivabradine is geïndiceerd voor de 
symptomatische behandeling van chronische stabiele angina pectoris bij volwassenen met coronaire 
hartziekte die een normaal sinusritme hebben en een hartfrequentie ≥ 70 spm. Ivabradine is 
geïndiceerd voor gebruik: - bij volwassenen die intolerant zijn of een contra-indicatie hebben voor 
bètablokkers - of in combinatie met bètablokkers bij patiënten die met een optimale bètablokkerdosis 
onvoldoende onder controle zijn. Behandeling van chronisch hartfalen: Ivabradine is geïndiceerd 
bij chronisch hartfalen NYHA-klasse II tot IV met systolische disfunctie, bij patiënten in sinusritme 
en bij wie de hartfrequentie ≥ 75 spm is, in combinatie met standaardbehandeling, inclusief 
behandeling met bètablokkers, of wanneer behandeling met bètablokkers is gecontra-indiceerd of 
niet wordt getolereerd. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: Dosering: Voor de verschillende 
doseringen zijn fi lmomhulde tabletten met 5 mg en 7,5 mg ivabradine verkrijgbaar. Symptomatische 
behandeling van chronische stabiele angina pectoris: Het wordt aanbevolen om de beslissing 
om de behandeling te starten, dan wel de dosis te titreren, te nemen in aanwezigheid van voorzieningen 
voor het serieel meten van de hartfrequentie, voor het opnemen van het ECG of voor ambulante 
24-uurs monitoring. De startdosis ivabradine mag niet hoger zijn dan 5 mg tweemaal daags in 
patiënten jonger dan 75 jaar. Na drie tot vier weken behandeling, als de patiënt nog steeds symptomen 
vertoont, als de startdosis goed wordt verdragen en als de hartfrequentie in rust boven 60 spm 
blijft, kan de dosering worden verhoogd naar de volgend hogere dosering bij patiënten die tweemaal 
daags 2,5 mg of tweemaal daags 5 mg gebruiken. De onderhoudsdosering mag niet hoger zijn dan 
7,5 mg tweemaal daags. Als er geen verbetering optreedt in de symptomen van angina binnen 3 
maanden na de start van de therapie, moet de behandeling met ivabradine worden gestaakt. Voorts 
moet staken van de behandeling worden overwogen als er slechts een beperkte symptomatische 
respons optreedt en wanneer er geen klinisch relevante afname van de hartfrequentie in rust 
optreedt binnen 3 maanden. Als tijdens de behandeling de hartfrequentie daalt tot onder 50 slagen 
per minuut (spm) in rust of de patiënt symptomen ervaart die verband houden met bradycardie zoals 
duizeligheid, vermoeidheid of hypotensie, dient de dosering naar beneden worden getitreerd inclusief 
de laagste dosis van 2,5 mg tweemaal daags (een halve 5 mg tablet tweemaal daags). Na de 
vermindering van de dosis dient de hartfrequentie te worden gemonitord. De behandeling dient te 
worden gestopt als de hartfrequentie onder 50 spm blijft of de symptomen van bradycardie voortduren 
ondanks de vermindering van de dosis. Behandeling van chronisch hartfalen: De behandeling 
dient alleen te worden geïnitieerd bij een patiënt met stabiel hartfalen. Het is raadzaam dat de 
behandelend arts ervaring heeft met de behandeling van chronisch hartfalen. De gewoonlijk 
aanbevolen aanvangsdosis ivabradine is tweemaal daags 5 mg. Na een behandelingsduur van twee 
weken kan de dosis worden verhoogd tot tweemaal daags 7,5 mg wanneer de hartfrequentie in 
rust voortdurend boven de 60 spm is of worden verlaagd tot tweemaal daags 2,5 mg (tweemaal 
daags een halve tablet van 5 mg) wanneer de hartfrequentie in rust voortdurend onder de 50 spm 
is of bij symptomen in verband met bradycardie zoals duizeligheid, vermoeidheid of hypotensie. 
Wanneer de hartfrequentie tussen de 50 en 60 spm is, dient de dosis van tweemaal daags 5 mg 
te worden gehandhaafd. Wanneer tijdens de behandeling de hartfrequentie voortdurend daalt tot 
onder de 50 slagen per minuut (spm) in rust, of de patiënt symptomen in verband met bradycardie 
ondervindt, moet de dosis tot de volgende lagere dosis worden getitreerd bij patiënten die tweemaal 
daags 7,5 mg of tweemaal daags 5 mg krijgen. Wanneer de hartfrequentie voortdurend stijgt tot 
boven de 60 slagen per minuut in rust, kan de dosis tot de volgende hogere dosis worden getitreerd 
bij patiënten die tweemaal daags 2,5 mg of tweemaal daags 5 mg krijgen. Wanneer de hartfrequentie 
lager blijft dan 50 spm of symptomen van bradycardie aanhouden, moet de behandeling worden 
gestaakt. Speciale populatie: Ouderen: Bij patiënten van 75 jaar of ouder dient, indien noodzakelijk, 
voordat men titreert naar hogere doseringen een lagere startdosis te worden overwogen (2,5 mg 
tweemaal daags, d.w.z. een halve 5 mg tablet tweemaal daags). Patiënten met nierfunctiestoornis: 
Er is geen aanpassing van de dosering nodig bij patiënten met nierinsuffi ciëntie en creatinineklaring 
boven 15 ml/min. Er zijn geen gegevens beschikbaar van patiënten met creatinineklaring onder 
15 ml/min. Ivabradine dient daarom voorzichtig gebruikt te worden bij deze populatie. Patiënten 
met leverfunctiestoornis: Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een lichte 
leverfunctiestoornis. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van ivabradine bij patiënten met 
een matige leverfunctiestoornis. Ivabradine is gecontra-indiceerd voor gebruik bij patiënten met 
een ernstige leverinsuffi ciëntie, omdat dit niet is onderzocht in deze populatie en een grote toename 
van totale blootstelling wordt verwacht. Pediatrische patiënten: De veiligheid en werkzaamheid 
van ivabradine voor de behandeling van chronisch hartfalen bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn nog 
niet vastgesteld. Beschikbare gegevens worden in rubrieken 5.1 en 5.2 beschreven, maar er kan 
geen doseringsadvies worden gegeven. Wijze van toediening: Tabletten dienen tweemaal daags 
oraal te worden ingenomen, d.w.z. één keer ‘s morgens en één keer ‘s avonds tijdens de maaltijd. 
CONTRA-INDICATIES: - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen 
- Hartfrequentie in rust lager dan 70 slagen per minuut vóór behandeling - Cardiogene shock - Acuut 
myocard infarct - Ernstige hypotensie (< 90/50 mmHg) - Ernstige leverinsuffi ciëntie - Sick sinus 
syndroom - Sino-atriaal blok - Instabiel of acuut hartfalen - Pacemakerafhankelijkheid (hartfrequentie 
uitsluitend bepaald door de pacemaker) - Instabiele angina pectoris - 3e graads AV-blok - Combinatie 
met sterke cytochroom P450 3A4-remmers zoals azol-antischimmelmiddelen (ketoconazol, itraconazol), 
macrolide antibiotica (claritromycine, erytromycine oraal, josamycine, telitromycine), HIV-
proteaseremmers (nelfi navir, ritonavir) en nefazodon – Combinatie met verapamil of diltiazem welke 
matige CYP3A4-remmers zijn die de hartfrequentie kunnen doen afnemen - Zwangerschap, 
borstvoeding en vrouwen die zwanger kunnen worden en niet de juiste anticonceptiemaatregelen 
gebruiken. BIJZONDER WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK#: Bijzondere 
waarschuwingen: Ivabradine is uitsluitend geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van 
chronische stabiele angina pectoris omdat ivabradine geen gunstig effect heeft op cardiovasculaire 
resultaten. Seriële meting van de hartfrequentie, opname van het ECG of ambulante 24-uurs 
monitoring moeten overwogen worden: - voorafgaand aan het starten van de behandeling – of als 
een verandering van posologie beschouwd wordt. Cardiale aritmieën: Ivabradine wordt niet 
aanbevolen bij patiënten met atriumfi brilleren of andere cardiale aritmieën die de functie van de 
sinusknoop verstoren. Geadviseerd wordt om patiënten die met ivabradine worden behandeld 
regelmatig klinisch te controleren op het voorkomen van atriumfi brilleren. In patiënten die worden 
behandeld met ivabradine is sprake van een toegenomen risico op atriumfi brilleren. Wanneer 
atriumfi brilleren zich voordoet, moet de verhouding tussen de voordelen en de risico’s van het 

voortzetten van de ivabradine behandeling zorgvuldig worden heroverwogen. Patiënten met chronisch 
hartfalen met intraventriculaire geleidingsstoornissen en ventriculaire dissynchronie dienen 
nauwlettend te worden gemonitord. 2e graads AV-blok: ivabradine wordt niet aanbevolen. 
Bradycardie: Ivabradine dient niet geïnitieerd te worden bij patiënten met een rusthartfrequentie 
die voor behandeling lager is dan 70 slagen per minuut. Als tijdens de behandeling de rusthartfrequentie 
voortdurend daalt tot onder 50 spm of de patiënt symptomen ervaart die verband houden met 
bradycardie dient de dosering naar beneden te worden getitreerd of de behandeling te worden 
gestopt als de hartfrequentie onder 50 spm blijft of de symptomen van bradycardie voortduren. 
Combinatie met calciumkanaalblokkers die de hartfrequentie verlagen (bijv. verapamil 
of diltiazem): het gebruik is gecontra-indiceerd. Bij patiënten met hartfalen met NYHA 
functionele classifi catie IV: het gebruik van ivabradine dient voorzichtig te zijn. Beroerte: Het 
gebruik van ivabradine wordt niet aanbevolen onmiddellijk na een beroerte. Gezichtsfunctie: Men 
dient voorzichtig te zijn bij patiënten met retinitis pigmentosa. Voorzorgen bij gebruik: Patiënten 
met hypotensie: ivabradine dient bij deze patiënten met voorzichtigheid te worden gebruikt. 
Atriumfi brilleren - Cardiale aritmieën: een niet urgente DC-cardioversie dient te worden 
overwogen 24 uur na de laatste dosis ivabradine. Gebruik bij patiënten met aangeboren QT-
syndroom of die behandeld worden met QT-verlengende geneesmiddelen: Het gebruik van 
ivabradine dient vermeden te worden. Patiënten met hypertensie die aanpassingen van 
bloeddrukbehandeling nodig hebben: de bloeddruk dient te worden gecontroleerd. Hulpstoffen: 
de tabletten bevatten lactose. INTERACTIES MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN ANDERE 
VORMEN VAN INTERACTIE#: Contra-indicatie voor gelijktijdig gebruik: krachtige CYP3A4-
remmers, matige CYP3A4-remmers (verapamil en diltiazem). Gelijktijdig gebruik niet aanbevolen: 
Pompelmoessap, QT-verlengende geneesmiddelen,. Gelijktijdig gebruik met 
voorzorgsmaatregelen: Kaliumsparende diuretica (thiazidediuretica en lisdiuretica), andere matige 
CYP3A4-remmers, CYP3A4-inductoren. VRUCHTBAARHEID, ZWANGERSCHAP EN 
BORSTVOEDING#: gecontra-indiceerd. BEÏNVLOEDING VAN DE RIJVAARDIGHEID EN HET 
VERMOGEN OM MACHINES TE BEDIENEN#: men dient rekening te houden met mogelijke 
voorbijgaande lichtverschijnselen. BIJWERKINGEN: Samenvatting van het veiligheidsprofi el: 
Ivabradine is onderzocht in klinische onderzoeken waarin bijna 45 000 deelnemers betrokken waren. 
De bijwerkingen die het vaakst voorkomen bij ivabradine, lichtverschijnselen (fosfenen) en bradycardie, 
zijn dosisafhankelijk en houden verband met het farmacologisch effect van het geneesmiddel. Lijst 
van bijwerkingen: De volgende bijwerkingen zijn gemeld tijdens klinische onderzoeken en zijn 
volgens de volgende frequentie gerangschikt: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100 tot <1/10); soms 
(≥1/1.000 tot <1/100); zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000); zeer zelden (<1/10.000); niet bekend (kan 
met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Bloed- en lymfestelselaandoeningen: 
Soms: Eosinofilie. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Soms: Hyperurikemie. 
Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: - Hoofdpijn, in het algemeen tijdens de eerste maand van 
de behandeling - Duizeligheid, mogelijk verband houdend met bradycardie. Soms*: Syncope, mogelijk 
verband houdend met bradycardie. Oogaandoeningen: Zeer vaak: Lichtverschijnselen (fosfenen). 
Vaak: Wazig zien. Soms*: - Diplopia - Verstoord gezichtsvermogen. Evenwichtsorgaan- en 
ooraandoeningen: Soms: Vertigo. Hartaandoeningen: Vaak: - Bradycardie - 1e graads AV-blok 
(ECG verlengd PQ-interval) - Ventriculaire extrasystolen - Atriumfi brilleren. Soms: Palpitaties, 
supraventriculaire extrasystolen. Zeer zelden: - 2e graads AV-blok, 3e graads AV-blok – 
Sicksinussyndroom. Bloedvataandoeningen: Vaak: Ongecontroleerde bloeddruk. Soms*: Hypotensie, 
mogelijk verband houdend met bradycardie. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen: Soms: Dyspnoe. Maagdarmstelselaandoeningen: Soms: - 
Misselijkheid – Obstipatie – Diarree - Abdominale pijn*. Huid- en onderhuidaandoeningen: 
Soms*: - Angio-oedeem – Rash. Zelden*: - Erytheem – Pruritus – Urticaria. Skeletspierstelsel- en 
bindweefselaandoeningen: Soms: Spierkrampen. Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen: Soms*: - Asthenie, mogelijk verband houdend met bradycardie 
- Vermoeidheid, mogelijk verband houdend met bradycardie. Zelden*: Malaise, mogelijk verband 
houdend met bradycardie. Onderzoeken: Soms: - Verhoogde creatinine in het bloed - ECG verlengd 
QT-interval. *Frequentie berekend uit klinisch onderzoek naar geconstateerde bijwerkingen van 
spontane rapportage. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Waarnemen van 
lichtverschijnselen (fosfenen) werden gemeld door 14,5% van de patiënten, beschreven als een 
voorbijgaande verhoogde helderheid in een beperkt gedeelte van het gezichtsveld. Ze worden 
gewoonlijk veroorzaakt door plotselinge variaties in lichtintensiteit. Fosfenen kunnen ook worden 
beschreven als een halo, beelddecompositie (stroboscopische of caleidoscopische effecten), 
gekleurde felle lichten of meerdere beelden (retinale nawerking). Fosfenen beginnen in het algemeen 
in de eerste twee maanden van behandeling waarna zij herhaalde malen kunnen voorkomen. 
Fosfenen werden in het algemeen gemeld als zijnde van een lichte tot matige intensiteit. Alle 
fosfenen verdwenen tijdens of na de behandeling, de meerderheid (77,5%) ervan verdween tijdens 
de behandeling. Minder dan 1% van de patiënten paste zijn dagelijks leefpatroon aan of stopte 
met de behandeling in verband met fosfenen. Bradycardie werd gemeld door 3,3% van de patiënten 
vooral in de eerste 2 tot 3 maanden van het begin van de behandeling. 0,5% van de patiënten had 
last van een ernstige bradycardie onder of gelijk aan 40 spm. In de SIGNIFY-studie werd atriumfi brilleren 
waargenomen in 5,3% van de patiënten die werden behandeld met ivabradine vergeleken met 
3,8% in de placebogroep. In een gecombineerde analyse van alle fase II/III dubbelblinde, 
placebogecontroleerde klinische onderzoeken met een duur van ten minste 3 maanden en waarin 
meer dan 40.000 patiënten waren geïncludeerd, was de incidentie van atriumfi brilleren 4,86% in 
de met ivabradine behandelde patiënten vergeleken met 4,08% in de controlegroep, hetgeen 
overeenkomt met een hazard ratio van 1,26, 95% CI [1,15 – 1,39]. Melding van vermoedelijke 
bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen 
te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 
voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te melden via: België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 
Brussel - Website: www.fagg.be - E-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be – Luxemburg: 
Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments - Villa Louvigny-Allee 
Marconi-L-2120 Luxembourg - Website: http:www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/
index.html OVERDOSERING#. FARMACODYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN#: Ivabradine is een 
puur hartfrequentie verlagend middel, dat werkt via selectieve en specifi eke remming van de cardiale 
pacemaker If-stroom, welke de spontane diastolische depolarisatie in de sinusknoop en de 
hartfrequentie bepaalt. De belangrijkste farmacodynamische eigenschap van ivabradine bij mensen 
is een specifi ek dosisafhankelijke verlaging van de hartfrequentie. VERPAKKING#: Aluminium/PVC 
blisterverpakkingen verpakt in kartonnen doosjes. Verpakkingsgrootte: Kalenderverpakkingen 
bevatten 56 fi lmomhulde tabletten. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN: Les Laboratoires Servier - 50, rue Carnot - 92284 Suresnes cedex – Frankrijk. NUMMER(S) 
VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Procoralan 5 mg: 
EU/1/05/316/001-007 - Procoralan 7,5 mg: EU/1/05/316/008-014. DATUM VAN HERZIENING 
VAN DE TEKST: 03/2015. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de 
website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). VOORWAARDEN 
OF BEPERKINGEN VERBONDEN AAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE   HANDEL BRENGEN 
EN HET GEBRUIK: Aan medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel.
#Voor een volledige informatie, gelieve de SPK te raadplegen.
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B ijna anderhalf jaar na de syndi-
cale verkiezingen maken we de 
balans op met dokter Robert 

Rutsaert. Is syndicaal overleg sowieso 
nog van deze tijd? Op de enquêtevraag 
van De Specialist in het voorjaar luidde 
het antwoord van de meerderheid van 
onze lezers: “Modernisering is nodig”.

Robert Rutsaert: “Dat horen we al jaren, 
maar wat is het alternatief? Dat alles 
beslist wordt door kabinetards en de 
politici?”

Is de huidige procedure geen 
schijnvertoning? Iedereen mag 
overleggen tot de minister of de 
regering een veto stelt.

“Een reden te meer om de syndicaten te 
steunen. Wij zijn wel democratisch ver-
kozen door onze achterban, allerhande 
andere drukkingsgroepen zoals de zie-
kenfondsen niet.”

Maar bij de recentste 
artsensyndicale verkiezingen lag 
die participatie wel erg laag, onder 
de 50%.

“Opnieuw: wat is het alternatief? Er zijn 
duidelijke programma’s van de drie syn-
dicaten, aan de kiezer om te kiezen. We 
stellen nu vast dat AADM meer stem-
men haalde maar wel al onze punten 
overneemt in het overleg. Een specialist 
heb ik in hun rangen nog niet ontmoet, 
tenzij nu Dirk Ramaekers die, als punt-
je bij paaltje komt, zich onafhankelijk  
opstelt.”

Wat vindt u van de toenemende 
ziekenhuisnetwerking?

“De facto is er al een getrapte organisa-
tie van de ziekenhuizen. Als je ziet wat 
er de jongste tijd al is opgelijst aan zo-
genaamde zeldzame ziekten, dan zal er 
weinig overblijven voor de basiszieken-
huizen.“

Neem de aanpak van 
slokdarmkanker, het klassieke 

voorbeeld. Moet die niet 
geconcentreerd worden zoals 
zou blijken uit de gegevens van 
ziekenfondsen en het KCE?

“De eerste conclusie uit de KCE- 
studie is voor mij dat de mortaliteit in 
ons land voor slokdarm- en maagkanker 
bij de laagste van Europa ligt. Ook bij de 
centra die een gering aantal ingrepen 
verrichten. Twee: de UZ’s van Leuven en 
Gent opereren het meest en halen de 
beste cijfers, maar ook de comorbidi-
teit en de leeftijd van hun populatie was 
aanzienlijk lager. Overigens kun je deze 
gegevens amper standaardiseren omdat 
het aantal bestudeerde ingrepen te laag 
lag. Bovendien: als het nodig is, zullen 
perifere ziekenhuizen wel doorverwijzen 
naar universitaire, dat gebeurt nu al.
Voor borstkanker wou men ook een 
norm in het leven roepen – 50 ingrepen 
per jaar – maar die was wetenschap-
pelijk nergens op gebaseerd en zuiver  
korporatistisch.”

De netwerking binnen ZNA leidde 
tot veel meer efficiëntie. Kan dit als 
voorbeeld dienen voor Vlaanderen? 
ZNA is nu zeer winstgevend.

“Niet vergeten dat Holthof in ZNA ver-
trokken is met rode cijfers, maar er is 
toen wel 12 miljard frank in ZNA ge-
pompt om de zaak recht te trekken. Zo 
kan ik het ook! Daarna is Holthof de zaak 
gaan reorganiseren.”

… met nu grote winstefficiëntie als 
gevolg.

“Is dat zo? Ik weet niet echt of er een ver-
band is.”

De verklaring: men doet niet meer 
naast elkaar hetzelfde werk, maar 
specifiek elk ziekenhuis concentreert 
zich op zijn eigen expertise.

“In se heb ik daar niets op tegen, maar 
het grote netwerkverhaal van de huidige 
minister is toch moeilijk realiseerbaar. 
Per regio zie ik dat nog niet gebeuren.”

Twee expertisecentra per provincie 
zou het streefdoel zijn.

“Ik merk nu al dat Leuven zich niet tot 
zijn provincie wil beperken, dus te velde 
lijkt die theorie al niet op te gaan. Er zal 
dan met patiënten heen en weer gezeuld 
worden. Men doet alsof dat allemaal 
niets is, maar ik wil het nog wel eens 
zien.”

De KCE-studie over nefrologen en 
enkele andere specialismen als 
zogenaamde grootverdieners, blijft 
hangen bij de publieke opinie.  
Uw syndicaat wil al lang de erelonen 
herijken. De minister zou kunnen 
zeggen: begin eens bij uw eigen 
specialisme?

“De bedragen in die studie – onder meer 
een brutojaarinkomen van 640.000 euro 
voor de nefrologen – lijken me totaal uit 
de lucht gegrepen als ik afga op mijn 

eigen inkomsten. Van ons budget wor-
den alle directe kosten afgehouden, dan 
de indirecte kosten en van dat saldo is 
60% voor het ziekenhuis. Op het einde 
van de rit houden we nog ongeveer 20% 
van het oorspronkelijke bedrag over. En 
dan snoeien ze ook nog onze index weg.  
Honoraria niet indexeren en het loon 
van het personeel wel? Dan betekent dat 
per % index van het personeel, we 5% 
inleveren.”
“In de discussie over de ziekenhuis-
financiering en om de herijking een kans 
te geven, willen we wel de intellectuele 
akten en de kosten opsplitsen om beter 
te kunnen vergelijken. Die prestatie pro-
beren we te meten met een vijfminuten-
norm, maar dat wordt nog bestudeerd.”

“Wat projectvoorstellen betreft die bij 
de minister werden ingediend: als die 
projecten worden opgestart, dan duurt 
het nog een drietal jaren vooraleer daar 
resultaten uit voortspruiten. Het voorstel 
om de nazorg voor kraamzorg uit te be-
steden klinkt mooi, maar het uitwerken 
zou voor flinke meerkosten kunnen zor-
gen. Wat met de medicolegale aanspra-
kelijkheid? Zit dat wel of niet in de polis 
van het ziekenhuis? Wat met de remgel-
den thuis? Wie zal de kraamzorg thuis 
opvolgen? Hoe lang zal dat duren voor 
die er is? Moeten zelfstandige verpleeg-
kundigen dat doen of ziekenhuisper-
soneel? Wie zal de medicatie leveren? 
Wat met de positie van de huisartsen? 
Vragen genoeg dus en dan heb ik het 
nog niet over de essentie: dat ziekenhui-
zen nog steeds voor 300 miljoen onder-
gefinancierd worden…” ❚

Pascal SelleslaghJS
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❚ INTERVIEW MET ROBERT RUTSAERT (ASGB/KARTEL) ■

‘Holthof kreeg 12 miljard frank om ZNA  
recht te trekken. Zo kan ik het ook.’

BEROEPSNIEUWS

“Het grote 
netwerkverhaal van 

de minister is moeilijk 
realiseerbaar.” 

“Het voorstel om de nazorg voor kraamzorg uit te besteden klinkt mooi, maar 
het zou wel eens voor flinke meerkosten kunnen zorgen.”

Het volledige video-
interview valt te 

bekijken op onze site

www.despecialist.eu

De Bvas is met een groot overwicht bij de specialisten 
en een vertegenwoordigng bij de huisartsen nog steeds 
incontournable bij de budgetbesprekingen en het afsluiten 
van een akkoord. Maar wat met het traditioneel kleinere 
artsensyndicaat, het asgb/Kartel, dat op zijn Vlaamse 
huisartsenflank flinke klappen moest incasseren door het 
succes van Domus Medica? Heeft het nog een vinger in 
de pap?
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Akkoord reorganiseert 
behandeling nierpatiënten

uw toekomst verdient  
een expert
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Dr. Elien Mahieu: “Het doel van 40% 
motiveert vooral de nefrologen om de 
patiënten nachtelijke en peritoneale 
dialyse voor te stellen.” 
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Begin 2018 moeten de ziekenhuizen minstens 40% van de 
patiënten met nierinsufficiëntie behandelen in een centrum 
voor collectieve autodialyse of thuis. De patiënten worden 
uitgenodigd om zich in te schrijven in een zorgtraject (ZT) 
voor een betere follow-up. Wie in aanmerking komt voor 
transplantatie, wordt ingeschreven bij de organisatie die 
organen toekent.

H alfweg oktober sloten zieken-
fondsen en de betrokken zie-
kenhuizen/artsen een princi-

peakkoord dialyseconventie. Die legt de 
Riziv-terugbetaling vast voor ziekenhuis 
en arts, en dat voor de verschillende be-
handelingsvormen van nierinsufficiën-
tie. 

“Het gaat om hemodialyse in een zie-
kenhuis, in een centrum voor collectie-
ve autodialyse of thuis. In dat laatste 
geval kan peritoneale dialyse een prima 
alternatief zijn”, aldus Michel Mahaux, 
adjunct-directeur-generaal Santhea. “We 
moeten de efficiëntste en geschiktste be-
handeling kiezen, zowel qua kwaliteit als 
kosten.”

“We zijn tevreden dat ook transplan-
tatie en nachtelijke hemodialyse in het 
akkoord staan als oplossingen. Dat was 
niet zo bij de start van de onderhande-
lingen. Patiënten die zich ’s nachts la-
ten dialyseren, kunnen overdag werken 
en andere activiteiten verrichten. Ze 
kunnen zich dus beter integreren in de 
maatschappij”, reageert Elien Mahieu 
(AZ Glorieux en Bvas). De nefrologe be-
nadrukt dat de diverse dialysevormen 
niet mogen worden gekozen volgens de 
leeftijd van de patiënt, maar volgens zijn 
gezondheidstoestand. “Eén enkel vast 
criterium zoals leeftijd volstaat niet.”

 

Conventie ad hoc
De sector hekelt het gebrek aan overleg 
met de sector de laatste jaren. Zo stem-
men de tarieven niet overeen met de wer-
kelijkheid. Daarom is het zo belangrijk om 

te onderhandelen over een conventie ad 
hoc. “In principe waarborgt het akkoord 
strikte financiële neutraliteit voor de pati-
ent. Twee belangrijke nieuwigheden voor 
de patiënten”, aldus Michel Mahaux. “De 
arts moet de patiënt inlichten over de be-
handelingen specifiek voor hem, en hij 
moet in overleg met de patiënt de beste 
bepalen. Maar elk centrum moet op 31 
december 2017 minstens 40% van zijn pa-
tiënten behandelen in een centrum voor 
collectieve autodialyse of thuis. Nierpa-
tiënten moeten ook de raad krijgen om 
zich in te schrijven in een ZT nierinsuffi-
ciëntie, zodat de ziekte goed kan worden 
gevolgd. Momenteel is slechts een min-
derheid opgenomen in een ZT.”

Dat laatste punt verdient nuance, want 
volgens Riziv-cijfers werden tussen juni 
2009 en april 2013 22.599 zorgtrajecten 
voor chronische nierinsufficiëntie afge-
sloten, dus driemaal meer dan het doel 
dat experts aanvankelijk hadden voorop-
gesteld.

Specifiek honorarium  
voor elke prestatie
Santhea is tevreden over het akkoord, 
maar betreurt toch dat de eigen oplos-
sing het niet haalde. Dat voorstel werd 
afgeschoten door de artsenvertegen-
woordigers en kreeg evenmin steun 
van de ziekenfondsen. “Het kwam 
nochtans tegemoet aan de wens van 
minister De Block om een onderscheid 
te maken tussen de behandelingskos-
ten en het artsenhonorarium voor de 
follow-up van de patiënt en het toezicht 
op de behandeling.”

Het akkoord kiest voor een andere finan-
cieringswijze. Het budget mag niet ho-

ger zijn dan het huidige, maar er komt 
een specifiek honorarium voor elk type 
prestatie en in facturering door het zie-
kenhuis van een aangepast forfait dat 
de reële kosten van elke behandelings-
vorm beter weerspiegelt. “We hadden 
het voorstel van Santhea kunnen verde-
digen als de behandeling van nierinsuf-
ficiëntie mettertijd niet zou veranderen 
en voor elke patiënt identiek was”, zegt 
dr. Elien Mahieu, “maar de technieken 
veranderen. Je moet dus vaak verpleeg-
kundigen opleiden. De artsen moeten 
de kwaliteit van de behandeling kunnen 
controleren en (mee) beslissen welke in-
vesteringen zich het best lenen voor de 
patiënten.”

Het doel van de 40% moet einde decem-
ber 2017 zijn bereikt. Is dat realistisch 
voor dialysediensten? “Het gemiddelde 
percentage alternatieve dialyse (n.v.d.r.: 
hemodialyse in centra voor collectieve 
autodialyse, of peritoneale of hemodia-
lyse thuis) bedraagt nu 28%. Als je daar 
de transplantaties aan toevoegt van de 
komende twee jaar zal dat cijfer nog stij-
gen. Het doel van 40% motiveert vooral 
nefrologen om de patiënten nachtelijke 
en peritoneale dialyse voor te stellen. We 
moeten uiteraard ook de verpleegkundi-
gen opleiden in die nieuwe technieken.”

De nefrologe betreurt dat de nieuwe 
conventie het ZT chronische nierinsuffi-
ciëntie − een contract tussen de patiënt, 
de huisarts en de specialist − niet meer 
ondersteunt. “Dat ondermijnt de crucia-
le rol van de huisarts bij de behandeling 
van een chronische ziekte.” ❚

Vincent Claes
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H et UZ Brussel in Jette voelt wat 
als een doolhof. Een wirwar van 
straten leidt ons naar de afde-

ling medische oncologie. Daar zit Leen 
Vanacker (31) in haar laatste specialisa-
tiejaar. Ze had een uitermate zware och-
tendshift en ziet er moe uit, maar maakt 
toch tijd vrij voor een paar vragen.

Beschrijf even uw eigen 
voorgeschiedenis?

Leen Vanacker: “Als West-Vlaamse stu-
deerde ik geneeskunde aan de UGent. 
Ik deed een Erasmusstage in Zürich, en 
wilde specialiseren na mijn basisoplei-
ding geneeskunde. Liefst niet in Gent, 
ik wilde mijn horizon verruimen. Ik keek 
rond in Zwitserland en Duitsland, maar 
ook in Brussel. Aan de VUB hadden ze 
een plaats waar ik meteen kon beginnen. 
Eerst deed ik drie jaar interne genees-
kunde. Daarna volgden drie jaar medi-
sche oncologie. Ik zit nu in mijn laatste 
specialisatiejaar.”

Wat vindt u zo boeiend aan 
oncologie? Mensen met kanker 
behandelen, is dat niet vooral 
kommer en kwel?

“Al toen ik aan geneeskunde begon, was 
ik gefascineerd door kanker. Maar als je 
oncologie wil doen, moet je eerst interne 
geneeskunde volgen. Vroeger bestond 
er nauwelijks een behandeling voor 
kanker. Maar de wetenschap evolueert 
enorm, en er komen meer middelen en 
therapieën om de ziekte te behandelen. 
Bovendien is oncologie bij uitstek een 
multidisciplinair specialisme. Elke pa-
tiënt en elk ziektebeeld zijn anders. Dat 
maakt mijn werk heel gevarieerd. Kern 
is dat je met zieke mensen bezig bent, 
en dat je alles wil doen om die zo goed 
mogelijk op te volgen.”

Samenwerken: is dat moeilijk?  
Je leert dat niet meteen in een 
opleiding geneeskunde

“In het begin is het wat zoeken. Maar 
nu ken ik mijn weg in dit ziekenhuis, en 
weet ik bij wie ik voor allerlei dingen  

terechtkan. Met sommigen is samenwer-
ken makkelijker dan met anderen.”

U bent een van de weinige ASO’s  
in deze reeks die niét doctoreert.  
Een keuze?

“Zeker! Ik heb het nooit overwogen. De 
klinische praktijk vind ik superboeiend. 
Daarentegen vind ik de wetenschappelij-
ke evoluties op het vlak van de oncolo-
gie ook heel interessant. Ik durf dus niet 
met stellige zekerheid ‘neen’ te zeggen 
tegen een eventueel doctoraat. Ik zie wel 
wat er komt.”

En: wat komt er? Hoe ziet u uw eigen 
carrièrepad?

“Ik zit in mijn laatste jaar en weet nu al 
dat ik aansluitend als residentspecialist 

aan het UZ van Brussel kan blijven wer-
ken. De dienst oncologie heeft mensen 
nodig. Door mijn focus op digestieve 
oncologie vindt men het een goed idee 
om me aan te nemen. Er is namelijk nog 
geen staflid dat zich op digestieve onco-
logie toelegt.”

Waarom juist digestieve oncologie?

“Ik doe nu twee dagen digestieve kli-
niek per week. Ik vind het contact met 
deze patiënten meestal erg aangenaam. 
Maar let op: ik doe ook andere zaken. De 
meeste collega’s zien wel degelijk ver-
schillende subdomeinen van de oncolo-
gie. Zelf doe ik bijvoorbeeld ook borst-
kanker. Ik wil die variatie toch wel blijven 
behouden.”

Alle ASO’s klagen over een 
gebrekkig sociaal statuut.  
Wat vindt u daarvan?

“Om eerlijk te zijn: ik ben daar eigen-
lijk niet zo mee bezig. Nog nooit ben ik 
met concrete problemen in aanraking 
gekomen. Ik heb een zeer goede stage-
meester. Ik vermoed dat hij niet eens 
weet hoeveel ik verdien. Wel vind ik het 
oneerlijk dat we onze hele opleiding lang 
geen pensioen opbouwen. Waarom kun-
nen we niet zoals alle andere bedienden 
behandeld worden? We worden toch als 
bedienden betaald? Ik zal pas vanaf mijn 
32e aan de opbouw van een pensioen 
kunnen beginnen. Dat is niet eerlijk.”

En de dubbele rol van werkgever en 
stagemeesteer: heeft u daar last van?

“Eerlijk: neen. Ik krijg bijvoorbeeld veel 
kansen om externe opleidingen te vol-
gen. Mijn vriend specialiseert in een 
ander ziekenhuis en krijgt daar duidelijk 
minder kansen dan ik. Hij verdient zo’n 
1.000 euro minder dan ik maar moet 
daar wel harder voor werken. Ik vind 
onze dienst oncologie aan het UZ Brus-
sel een zeer fijne dienst om ASO te zijn. 
Maar dat neemt niet weg dat we te veel 
moeten werken en te weinig echte oplei-
ding krijgen. In ons land wordt weinig 
tijd voor een echte opleiding gemaakt. 

In Nederland is die situatie bijvoorbeeld 
veel beter geregeld. Bij ons is het pro-
bleem dat de stagemeesters het zelf al 
veel te druk hebben.”

Voor de rest bent u blijkbaar 
volmaakt gelukkig met uw opleiding?

“Ik heb toch nog één belangrijk punt van 
kritiek. Om als specialist erkend te wor-
den, moet je twee jaar ManaMa doen, 
de jaren nadien is dat niet meer nodig. 
Toch moeten we elk jaar inschrijvings-
geld aan de universiteit betalen, zonder 
dat we daar qua opleiding iets voor in de 
plaats krijgen. Als we alleen maar op pa-
pier opleiding volgen en niks van lessen 
moeten volgen, waarom moeten we dan 
toch inschrijvingsgeld betalen? Ik vind 
dat ‘easy money’ voor de universiteit. 
Wie betaalt er nu om te werken?” ❚

Aart De Zitter
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Leen Vanacker: 
‘Inschrijvingsgeld zonder 
opleiding is easy money’
De vraag naar kankerspecialisten blijft stijgen. Een bevolking 
die almaar ouder wordt, geeft specialisten oncologie quasi 
werkzekerheid. Leen Vanacker, laatstejaars specialisatie 
medische oncologie aan de VUB, is niet per definitie 
negatief over het sociaal statuut van ASO’s. “Alleen vind ik 
het oneerlijk dat we geen pensioen opbouwen. En dat we 
universitair inschrijvingsgeld moeten betalen, vind ik ook 
niet kunnen.”

REEKS DE HEMELBESTORMERS (9)

Deze reeks schetst de 
statutaire problemen  
van de specialisten in spe.

Kwamen aan bod:

1.   Johan Clukers (UZA)  
ASO pneumologie

2.  Tom Schepens (UA/UZA)  
ASO anesthesie

3.  Line Heylen  
(UZ Leuven/KU Leuven)  
ASO interne geneeskunde

4.  Chris Monten (UZ Gent)  
ASO radiotherapie

5.  Wouter Degrève (UZ Gent)  
ASO anesthesie

6.  Sam Dekeyser (UZ Gent)  
ASO dermatologie

7.  Bram Peeters (UZ Leuven)  
ASO anesthesie

8.  Thomas Pattyn (UZA)  
ASO psychiatrie

9.  Leen Vanacker (UZ Brussel)  
ASO medische oncologie

Leen Vanacker: “Waarom 
kunnen we niet zoals alle andere 
bedienden behandeld worden? 
We worden toch als bedienden 
betaald?”
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U staat altijd klaar voor  
uw patiënten. KBC staat  
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VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Gelieve de Samenvatting van de Productkenmerken te raadplegen voor de 
volledige informatie over het gebruik van dit geneesmiddel. Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel 
nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden. Zie rubriek “Bijwerkingen” voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Triumeq 50  mg/600  mg/300  mg 
filmomhulde tabletten (EU/1/14/940/001). Farmacotherapeutische categorie: antivirale middelen voor systemisch gebruik, antivirale middelen voor de 
behandeling van hiv-infecties, combinaties. ATC-code: J05AR13 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat 
50 mg dolutegravir (als natriumzout), 600 mg abacavir (als sulfaat) en 300 mg lamivudine. THERAPEUTISCHE INDICATIES Triumeq is geïndiceerd voor 
de behandeling van volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar die ten minste 40 kg wegen en die geïnfecteerd zijn met het humaan 
immunodeficiëntievirus (hiv) (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Voorafgaand aan het starten van een behandeling 
met middelen die abacavir bevatten dient elke hiv-patiënt gescreend te worden op het drager zijn van het HLA-B*5701-allel, ongeacht ras (zie rubriek 
“Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Abacavir mag niet worden gebruikt bij patiënten die drager zijn van het HLA-B*5701-allel. 
DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING De behandeling moet worden voorgeschreven door een arts die ervaren is in de behandeling van hiv-
infecties. Dosering Volwassenen en adolescenten (met een gewicht van ten minste 40 kg)  De aanbevolen dosering Triumeq bij volwassenen en 
adolescenten is eenmaal daags één tablet. Triumeq mag niet worden toegediend aan volwassenen en adolescenten die minder wegen dan 40 kg 
omdat het een tablet is in een vaste dosiscombinatie die niet verlaagd kan worden. Triumeq is een tablet in een vaste dosiscombinatie en mag niet 
worden voorgeschreven aan patiënten bij wie aanpassingen van de dosering nodig zijn. Afzonderlijke preparaten van dolutegravir, abacavir of 
lamivudine zijn verkrijgbaar in gevallen waarin staken van het gebruik of aanpassing van de dosering van één van de werkzame stoffen geïndiceerd 
is. In deze gevallen wordt de arts verwezen naar de afzonderlijke productinformatie van deze geneesmiddelen. Gemiste doses Als de patiënt een 
dosis Triumeq mist, dient de patiënt Triumeq zo snel mogelijk alsnog in te nemen, mits de volgende dosis niet binnen 4 uur moet worden ingenomen. 
Als de volgende dosis binnen 4 uur moet worden ingenomen, dient de patiënt de gemiste dosis niet in te nemen en gewoon verder te gaan met het 
gebruikelijke doseringsschema. Ouderen Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van dolutegravir, abacavir en lamivudine bij 
patiënten van 65 jaar en ouder. Er is geen bewijs dat oudere patiënten een andere dosis nodig hebben dan jongere volwassen patiënten. Speciale 
aandacht wordt aanbevolen in deze leeftijdsgroep, vanwege leeftijdsgebonden veranderingen, zoals de afname van de nierfunctie en verandering 
van hematologische parameters. Verminderde nierfunctie  Triumeq wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een creatinineklaring 
< 50 ml/min. Verminderde leverfunctie Een dosisverlaging van abacavir kan nodig zijn voor patiënten met een licht verminderde leverfunctie (Child-
Pugh-klasse A). Omdat een dosisverlaging niet mogelijk is met Triumeq, dienen afzonderlijke preparaten dolutegravir, abacavir of lamivudine gebruikt 
te worden wanneer dit nodig wordt geacht. Triumeq wordt niet aanbevolen bij patiënten met een matig of ernstig verminderde leverfunctie (zie 
rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”).  Pediatrische patiënten  De veiligheid en werkzaamheid van Triumeq bij kinderen 
jonger dan 12 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening Oraal gebruik Triumeq kan met of zonder voedsel 
worden ingenomen. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor (één van) de in rubriek “Lijst van hulpstoffen” 
vermelde hulpstof(fen), zie volledige SPK. Zie rubrieken “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik” en “Bijwerkingen”. Gelijktijdige 
toediening met dofetilide. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK Overdracht van hiv Hoewel bewezen is dat effectieve 
virussuppressie met antiretrovirale behandeling het risico op seksuele overdracht substantieel vermindert, kan een resterend risico niet worden 
uitgesloten. Voorzorgen om overdracht te voorkomen dienen te worden genomen in overeenstemming met nationale richtlijnen. 
Overgevoeligheidsreacties (zie ook rubriek “Bijwerkingen”) Abacavir en dolutegravir zijn beide in verband gebracht met een risico op 
overgevoeligheidsreacties (HSR, hypersensitivity reactions) (zie rubriek “Bijwerkingen”) en delen een aantal gemeenschappelijke eigenschappen 
zoals koorts en/of rash met andere symptomen die wijzen op betrokkenheid van meerdere organen. Het is klinisch niet mogelijk om vast te stellen of 
een overgevoeligheidsreactie bij Triumeq wordt veroorzaakt door abacavir of dolutegravir. Overgevoeligheidsreacties zijn vaker waargenomen bij 
abacavir, waarbij een aantal levensbedreigend waren en in zeldzame gevallen fataal, wanneer ze niet op de juiste manier werden behandeld. Het 
risico op een overgevoeligheidsreactie met abacavir is aanzienlijk groter voor patiënten die positief testen op het HLA-B*5701-allel. Bij patiënten die 
geen drager zijn van dit allel zijn deze overgevoeligheidsreactie echter in een lagere frequentie ook gemeld. - Daarom moeten te allen tijde de 
volgende instructies gevolgd worden: - De HLB-B*5701-status moet altijd worden gedocumenteerd voordat met de behandeling wordt begonnen. Bij 
patiënten met een positieve HLA-B*5701-status mag nooit een behandeling worden gestart met Triumeq. Dit geldt ook bij patiënten met een 
negatieve HLA-B*5701-status van wie wordt vermoed dat ze een abacavir-overgevoeligheidsreactie hebben ontwikkeld in een eerdere behandeling 
met abacavir. Er moet onmiddellijk met de behandeling met Triumeq worden gestopt, zelfs bij het ontbreken van het HLA-B*5701-allel, als een 
overgevoeligheidsreactie wordt vermoed. Vertraging in het stoppen van de behandeling met Triumeq nadat zich een overgevoeligheid begint voor 
te doen kan leiden tot een snelle en levensbedreigende reactie. De klinische status inclusief leveraminotransferases en bilirubine dient te worden 
gecontroleerd. Nadat de behandeling met Triumeq wordt gestaakt vanwege een vermoede overgevoeligheidsreactie, mogen Triumeq en andere 
geneesmiddelen met abacavir of dolutegravir nooit weer worden gestart. Het opnieuw starten van de behandeling met middelen met abacavir 
na een verdenking van een overgevoeligheidsreactie op abacavir kan leiden tot een onmiddellijke terugkeer van de symptomen binnen enkele uren. 
Deze opnieuw optredende reactie is meestal ernstiger dan de eerste en kan onder meer bestaan uit levensbedreigende hypotensie en overlijden. 
Om te voorkomen dat patiënten de behandeling met abacavir en dolutegravir hervatten, moeten patiënten die een overgevoeligheidsreactie 
hebben gehad geïnstrueerd worden hun resterende Triumeq-tabletten in te leveren. Klinische beschrijving van overgevoeligheidsreacties 
Overgevoeligheidsreacties zijn gemeld bij <1% van de patiënten die tijdens klinische onderzoeken met dolutegravir werden behandeld. Deze werden 
gekenmerkt door rash, constitutionele bevindingen en soms orgaandisfunctie, waaronder ernstige leverreacties. Overgevoeligheidsreacties met 
abacavir zijn goed in kaart gebracht dankzij klinische onderzoeken en postmarketing follow-up. Symptomen traden gewoonlijk op binnen de eerste 
zes weken na het begin van de behandeling met abacavir (mediane tijd tot optreden 11 dagen), hoewel deze reacties op elk moment tijdens de 
behandeling kunnen optreden. Bij bijna alle overgevoeligheidsreacties op abacavir maken koorts en/of rash deel uit van de symptomen. Andere 
klachten en symptomen die zijn waargenomen als onderdeel van een overgevoeligheidsreactie op abacavir worden in detail beschreven in rubriek 
“Bijwerkingen” (Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen), waaronder respiratoire en gastro-intestinale symptomen. Belangrijk is dat dergelijke 
symptomen kunnen leiden tot een verkeerde diagnose omdat een overgevoeligheidsreactie kan worden aangezien voor een respiratoire 
aandoening (pneumonie, bronchitis, faryngitis) of gastro-enteritis. De symptomen die in verband gebracht worden met deze 
overgevoeligheidsreactie verergeren bij het voortzetten van de therapie en kunnen levensbedreigend zijn. Deze symptomen verdwijnen gewoonlijk 
na het stopzetten van de behandeling met abacavir.  In zeldzame gevallen hadden patiënten die met abacavir waren gestopt om andere redenen 
dan een overgevoeligheidsreactie ook levensbedreigende reacties ontwikkeld binnen enkele uren na het opnieuw starten van abacavir (zie rubriek 
“Bijwerkingen” Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen). Het hervatten van de behandeling met abacavir moet in dergelijke gevallen worden 
gedaan in een omgeving waarin medische hulp onmiddellijk voorhanden is. Lactaatacidose Lactaatacidose, meestal geassocieerd met 
hepatomegalie en leversteatose, is gemeld bij het gebruik van nucleosideanalogen. Vroege symptomen (symptomatische hyperlactatemie) 
omvatten benigne digestieve symptomen (misselijkheid, braken en buikpijn), niet-specifieke malaise, verlies van eetlust, gewichtsverlies, respiratoire 
symptomen (snelle en/of diepe ademhaling) of neurologische symptomen (waaronder verzwakte motoriek). Lactaatacidose heeft een hoge 
mortaliteit en kan gepaard gaan met pancreatitis, leverfalen of nierfalen. Lactaatacidose trad in het algemeen op na enkele tot verscheidene 
maanden behandeling. Behandeling met nucleosideanalogen moet worden gestaakt in het geval van symptomatische hyperlactatemie en 
metabole/lactaatacidose, progressieve hepatomegalie of snel toenemende aminotransferasespiegels. Voorzichtigheid is geboden wanneer 
nucleosideanalogen worden toegediend aan patiënten (met name obese vrouwen) met hepatomegalie, hepatitis of andere bekende 
risicofactoren voor leverziekte en leversteatose (waaronder bepaalde geneesmiddelen en alcohol). Patiënten die ook geïnfecteerd zijn met hepatitis 
C en behandeld worden met alfa-interferon en ribavirine kunnen een speciale risicogroep vormen. Patiënten met een verhoogd risico moeten 
nauwgezet gecontroleerd worden. Lipodystrofie Antiretrovirale combinatietherapie is in verband gebracht met de herverdeling van lichaamsvet 
(lipodystrofie) bij hiv-patiënten. De gevolgen daarvan op de lange termijn zijn momenteel onbekend. De kennis over dit mechanisme is onvolledig. Er 
is een verband tussen viscerale lipomatose en proteaseremmers (PI’s) en lipoatrofie en nucleoside reverse-transcriptaseremmers (NRTI’s) 
gesuggereerd. Een hoger risico op lipodystrofie is geassocieerd met individuele factoren zoals hogere leeftijd en factoren die verband houden met 
het gebruik van geneesmiddelen, zoals langere duur van antiretrovirale behandeling en bijkomende metabole stoornissen. Bij klinische controle moet 
gelet worden op lichamelijke tekenen van vetherverdeling. Meting van nuchtere serumlipiden en bloedglucose moet worden overwogen. 
Lipidenstoornissen moeten worden behandeld indien dat klinisch aangewezen is (zie rubriek “Bijwerkingen”). Leverziekte De veiligheid en 
werkzaamheid van Triumeq zijn niet vastgesteld bij patiënten met significante onderliggende leveraandoeningen. Triumeq wordt niet aanbevolen bij 
patiënten met een matig tot ernstig verminderde leverfunctie (zie rubriek “Dosering en wijze van toediening”). Patiënten met een reeds bestaande 
gestoorde leverfunctie, waaronder chronische actieve hepatitis, hebben een hogere frequentie van leverfunctiestoornissen gedurende 
antiretrovirale combinatietherapie en moeten gecontroleerd worden volgens de standaardpraktijk. Als er bewijs bestaat dat de leveraandoening bij 
dergelijke patiënten verslechtert, moet onderbreking of staking van de behandeling worden overwogen. Patiënten met chronische hepatitis B of C 
Patiënten met chronische hepatitis B of C die behandeld worden met antiretrovirale combinatietherapie lopen een verhoogd risico op ernstige en 
mogelijk fatale hepatische bijwerkingen. Zie in het geval van gelijktijdige antivirale therapie voor hepatitis B of C ook de desbetreffende 
productinformatie voor deze geneesmiddelen. Triumeq bevat lamivudine, dat actief is tegen hepatitis B. Abacavir en dolutegravir hebben deze 
werking niet. Monotherapie met lamivudine wordt over het algemeen niet beschouwd als een adequate behandeling voor hepatitis B, omdat de 
kans op resistentie van het hepatitis-B-virus daarbij groot is. Als Triumeq wordt gebruikt bij patiënten die ook geïnfecteerd zijn met het hepatitis-B-virus, 
is een aanvullend antiviraal geneesmiddel daarom meestal nodig. Raadpleeg de behandelrichtlijnen. Indien het gebruik van Triumeq wordt gestaakt 
bij patiënten die tevens geïnfecteerd zijn met het hepatitis-B-virus, wordt periodieke controle van zowel de leverfunctiewaarden als markers van HBV-
replicatie aanbevolen, omdat stoppen met lamivudine kan leiden tot acute exacerbatie van hepatitis. Omdat abacavir en ribavirine op dezelfde 
wijze via fosforylering worden omgezet, is gepostuleerd dat een mogelijke intracellulaire interactie tussen deze twee geneesmiddelen kan optreden. 
Die zou kunnen leiden tot een reductie van de intracellulaire gefosforyleerde metabolieten van ribavirine en, met als potentiële consequentie, een 
verminderde kans op een aanhoudende virologische respons (SVR = ‘sustained virological response’) voor hepatitis C (HCV) bij met HCV geco-
infecteerde patiënten die met gepegyleerd interferon plus ribavirine worden behandeld. Er zijn in de literatuur tegenstrijdige klinische bevindingen 
gemeld met betrekking tot de gelijktijdige toediening van abacavir en ribavirine. Uit sommige gegevens zou de conclusie kunnen worden getrokken 
dat patiënten die geco-infecteerd zijn met hiv/HCV en een antiretrovirale therapie ontvangen waarin zich abacavir bevindt, risico lopen op een 
lagere respons op de therapie met gepegyleerd interferon/ribavirine. Er moet voorzichtigheid worden betracht wanneer geneesmiddelen die 
abacavir en ribavirine bevatten, gelijktijdig worden toegediend. Immuunreactivatiesyndroom Bij met hiv geïnfecteerde patiënten die op het moment 
dat de antiretrovirale combinatietherapie (cART) wordt gestart een ernstige immuundeficiëntie hebben, kan zich een ontstekingsreactie op 
asymptomatische of nog aanwezige opportunistische pathogenen voordoen die tot ernstige klinische aandoeningen of verergering van de 
symptomen kan leiden. Dergelijke reacties zijn vooral in de eerste weken of maanden na het starten van cART gezien. Relevante voorbeelden zijn 
cytomegalovirusretinitis, gegeneraliseerde en/of focale mycobacteriële infecties en Pneumocystis carinii-pneumonie. Alle ontstekingssymptomen 
moeten worden beoordeeld en zo nodig worden behandeld. Van auto-immuunziekten (zoals de ziekte van Graves) is ook gerapporteerd dat ze in 
een setting van immuunreactivering kunnen optreden; de gerapporteerde tijd tot het begin van de ziekte is echter meer variabel en deze 
bijwerkingen kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden. Verhogingen in leverfunctiewaarden die consistent zijn met het 
immuunreconstitutiesyndroom zijn waargenomen bij een aantal patiënten die ook geïnfecteerd waren met hepatitis B en/of C bij het begin van de 
behandeling met dolutegravir. Controle van leverfunctiewaarden wordt aanbevolen bij patiënten die een gelijktijdige hepatitis B- en/of -C-infectie 
hebben (zie ‘Patiënten met chronische hepatitis B of C’ eerder in deze rubriek en zie ook rubriek “Bijwerkingen”). Mitochondriale disfunctie Van 

nucleoside- en nucleotideanalogen is in vitro en in vivo aangetoond dat ze in meer of mindere mate mitochondriale schade veroorzaken. Er zijn 
meldingen geweest van mitochondriale disfunctie bij hiv-negatieve kinderen die in utero en/of na de geboorte zijn blootgesteld aan 
nucleosideanalogen. De belangrijkste bijwerkingen die gemeld werden, waren hematologische aandoeningen (anemie, neutropenie), metabole 
stoornissen (hyperlactatemie, hyperlipasemie). Deze voorvallen zijn vaak van voorbijgaande aard. Sommige laat begonnen neurologische 
stoornissen zijn gemeld (hypertonie, convulsie, abnormaal gedrag). Het is momenteel niet bekend of deze neurologische stoornissen tijdelijk of blijvend 
zijn. Bij elk kind dat in utero blootgesteld is aan nucleoside- en nucleotideanalogen, zelfs bij hiv-negatieve kinderen, moet regelmatig klinisch en 
laboratoriumonderzoek worden verricht en dient volledige controle plaats te vinden op mogelijke mitochondriale disfuncties in het geval van 
relevante klachten of symptomen. Deze bevindingen hebben geen invloed op de huidige nationale aanbevelingen voor het gebruik van 
antiretrovirale behandeling bij zwangere vrouwen ter voorkoming van verticale overdracht van hiv. Myocardinfarct In observationele onderzoeken is 
een verband aangetoond tussen het optreden van een myocardinfarct en het gebruik van abacavir. De patiënten die zijn onderzocht waren 
voornamelijk patiënten eerder behandeld met antiretrovirale therapie. Gegevens uit klinische onderzoeken lieten een beperkt aantal myocardinfarcten 
zien; een kleine risicotoename kon daardoor niet worden uitgesloten. In totaliteit vertoonden de beschikbare gegevens uit de observationele 
onderzoeken en uit de gerandomiseerde onderzoeken enige inconsequenties, waardoor een causaal verband tussen de abacavirbehandeling en 
het risico op het optreden van een myocardinfarct noch kan worden bevestigd, noch kan worden weerlegd. Tot op heden is er geen algemeen 
aanvaard biologisch mechanisme dat een mogelijke risicotoename kan verklaren. Bij het voorschrijven van Triumeq dient actie te worden genomen 
om alle te beïnvloeden risicofactoren (zoals bijvoorbeeld roken, hypertensie en hyperlipidemie) zoveel mogelijk te minimaliseren. Osteonecrose 
Hoewel men aanneemt dat bij de etiologie vele factoren een rol spelen (waaronder gebruik van corticosteroïden, bisfosfonaten, alcoholgebruik, 
ernstige immunosuppressie, hoge Body Mass Index), zijn gevallen van osteonecrose vooral gemeld bij patiënten met voortgeschreden hiv-infectie 
en/of langdurige blootstelling aan cART. Patiënten moet worden aangeraden om een arts te raadplegen wanneer hun gewrichten pijnlijk zijn of stijf 
worden of wanneer zij moeilijk kunnen bewegen. Opportunistische infecties Patiënten moeten erop worden gewezen dat Triumeq of enig ander 
antiretroviraal middel hiv-infectie niet geneest en dat ze nog steeds opportunistische infecties en andere complicaties van hiv-infectie kunnen 
ontwikkelen. Daarom moeten patiënten onder nauwkeurige klinische observatie blijven van artsen die ervaren zijn in de behandeling van deze met 
hiv geassocieerde ziekten. Geneesmiddelresistentie Aangezien de aanbevolen dosering dolutegravir 50 mg tweemaal daags is voor patiënten met 
resistentie voor integraseremmers, wordt het gebruik van Triumeq niet aanbevolen voor patiënten met resistentie tegen integraseremmers. 
Geneesmiddelinteracties Aangezien de aanbevolen dosering dolutegravir 50 mg tweemaal daags is wanneer het gelijktijdig wordt toegediend met 
efavirenz, nevirapine, rifampicine en tipranavir/ritonavir, wordt het gebruik van Triumeq niet aanbevolen voor patiënten die deze geneesmiddelen 
gebruiken. Triumeq dient niet gelijktijdig te worden toegediend met antacida die polyvalente kationen bevatten. Het wordt aanbevolen dat Triumeq 
2 uur voor of 6 uur na deze middelen wordt toegediend.  Het wordt aanbevolen dat Triumeq 2 uur voor of 6 uur na het nemen van calcium- of 
ijzersupplementen wordt toegediend.  Metformineconcentraties werden door dolutegravir verhoogd. Om de glycemische controle te behouden, 
moet een dosisaanpassing van metformine worden overwogen wanneer met gelijktijdige toediening van dolutegravir met metformine wordt gestart 
of gestopt. Metformine wordt renaal geëlimineerd; het is daarom belangrijk de nierfunctie te controleren wanneer er gelijktijdig met dolutegravir wordt 
behandeld. Deze combinatie kan het risico op lactaatacidose verhogen bij patiënten met een matig verminderde nierfunctie (stadium 3a 
creatinineklaring [CRcl] 45-59 ml/min); een voorzichtige benadering wordt aanbevolen. Verlaging van de metforminedosis moet serieus worden 
overwogen.  De combinatie van lamivudine met cladribine wordt niet aanbevolen. Triumeq mag niet worden ingenomen met enig ander 
geneesmiddel dat dolutegravir, abacavir, lamivudine of emtricitabine bevat. BIJWERKINGEN Samenvatting van het veiligheidsprofiel Er zijn uit klinisch 
onderzoek beperkte veiligheidsgegevens over Triumeq. De meest gemelde bijwerkingen die mogelijk of waarschijnlijk verband hielden met 
dolutegravir en abacavir/lamivudine [gepoolde gegevens van 679 niet eerder met een antiretroviraal middel behandelde proefpersonen die deze 
combinatie kregen in de klinische fase IIb- tot fase IIIb-onderzoeken] waren nausea (12%), insomnia (7%), duizeligheid (6%) en hoofdpijn (6%). Veel van 
de in de onderstaande tabel genoemde bijwerkingen komen vaak voor (nausea, braken, diarree, koorts, lethargie, rash) bij patiënten die 
overgevoelig zijn voor abacavir. Daarom moeten patiënten met één van deze symptomen nauwgezet worden beoordeeld op de aanwezigheid van 
deze overgevoeligheid (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Zeer zeldzame gevallen van erythema multiforme, 
Stevens-Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse zijn gemeld in gevallen waarin overgevoeligheid voor abacavir niet kon worden 
uitgesloten. In dergelijke gevallen moet het gebruik van geneesmiddelen die abacavir bevatten definitief worden gestaakt. De ernstigste bijwerking 
die mogelijk verband houdt met de behandeling met dolutegravir en abacavir/lamivudine, die bij individuele patiënten werd gezien, was een 
overgevoeligheidsreactie met rash en ernstige levereffecten (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”en de Beschrijving 
van geselecteerde bijwerkingen in deze rubriek). Samenvattende tabel van bijwerkingen De bijwerkingen uit klinische onderzoeken en 
postmarketingervaring waarvan het ten minste mogelijk wordt geacht dat ze verband houden met behandeling met de bestanddelen van Triumeq, 
staan vermeld in tabel 2, per lichaamssysteem, orgaanklasse en absolute frequentie. De frequenties zijn gedefinieerd als zeer vaak (≥ 1/10), vaak 
(≥  1/100, <  1/10), soms (≥ 1/1.000, <  1/100), zelden (≥  1/10.000, <  1/1.000), zeer zelden (<  1/10.000). De bijwerkingen die werden gezien voor de 
combinatie van dolutegravir + abacavir/lamivudine tijdens een analyse van gepoolde gegevens uit klinische fase IIb- tot fase IIIb-onderzoeken waren 
over het algemeen consistent met de bijwerkingenprofielen voor de afzonderlijke bestanddelen dolutegravir, abacavir en lamivudine.  Er was tussen 
de combinatie en de afzonderlijke bestanddelen geen verschil in de mate van ernst voor elk van de waargenomen bijwerkingen. Tabel 2:overzicht 
in tabelvorm van bijwerkingen die in verband zijn gebracht met de combinatie van dolutegravir + abacavir/lamivudine tijdens een analyse van 
gepoolde gegevens uit klinische fase IIb- tot fase IIIb-onderzoeken en bijwerkingen van de behandeling met abacavir en lamivudine uit klinische 
onderzoeken en postmarketingervaring, wanneer deze werden gebruikt met andere antiretrovirale middelen 

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

Zeer zelden: zuivere aplasie van de rode bloedcellen1

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

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

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:
Vaak: anorexie1

Soms: hypertriglyceridemie, hyperglykemie
Psychische stoornissen: 
Zeer vaak: Insomnia
Vaak: abnormale dromen, depressie, nachtmerrie, slaapstoornis

Soms: Suïcidale gedachten of suïcidepoging (in het bijzonder bij patiënten met een reeds bestaande 
voorgeschiedenis van depressie of psychiatrische ziekte)

Zenuwstelselaandoeningen: 
Zeer vaak: hoofdpijn
Vaak: duizeligheid, somnolentie, lethargie2

Zeer zelden: perifere neuropathie2, paresthesie2

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

Maagdarmstelselaandoeningen: 
Zeer vaak: nausea, diarree

Vaak: braken, flatulentie, abdominale pijn2, bovenbuikpijn2, abdominale distensie, abdominaal 
ongemak, gastro-oesofageale refluxziekte, dyspepsie

Zelden: pancreatitis2

Lever- en galaandoeningen:
Soms: hepatitis2

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

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:
Vaak: artralgie2, spieraandoeningen1

Zelden: rabdomyolyse2

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

Onderzoeken:
Vaak: CPK verhoogd2, ALAT/ASAT verhoogd2

Zelden: amylase verhoogd1

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

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Overgevoeligheidsreacties Abacavir en dolutegravir gaan beide gepaard met een risico van 
overgevoeligheidsreacties; deze werden vaker gezien voor abacavir. De overgevoeligheidsreacties die werden gezien voor elk van deze 
geneesmiddelen (hieronder beschreven) delen een aantal gezamenlijke eigenschappen, zoals koorts en/of rash met andere symptomen 
die wijzen op betrokkenheid van meerdere organen. Tijd tot optreden was voor zowel de met abacavir gepaard gaande als de met 
dolutegravir gepaard gaande reacties veelal 10-14 dagen, hoewel reacties op abacavir op elk moment gedurende de behandeling 
kunnen voorkomen. De behandeling met Triumeq moet meteen worden gestopt indien een overgevoeligheidsreactie op klinische gronden 

1. TRIUMEQ® Summary of Product Characteristics
2. Moniteur Belge/Belgisch Staatsblad, M.D., 20 April 2015, § 7480000 of chapter IV of R.D. of 21/12/2001. 
** In studies supporting TRIUMEQ®, DTG 50 mg + ABC 600 mg/3TC 300 mg were used. Bioequivalence has been demonstrated.1
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niet kan worden uitgesloten, en behandeling met Triumeq of andere geneesmiddelen met abacavir of dolutegravir mag dan nooit weer 
worden gestart. Zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik” voor meer informatie over de behandeling van patiënten 
in het geval van een vermoedelijke overgevoeligheidsreactie op Triumeq. Overgevoeligheid voor dolutegravir Symptomen waren onder 
andere rash, constitutionele bevindingen en soms orgaandisfunctie, waaronder ernstige leverreacties.

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

Huid Rash (gewoonlijk maculopapulair of urticarieel)

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

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

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

Neurologisch/psychisch Hoofdpijn, paresthesieën

Hematologisch Lymfopenie

Lever/pancreas Verhoogde leverfunctiewaarden, hepatitis, leverfalen

Skeletspierstelsel Myalgie, zelden myolysis, artralgie, verhoogd creatinefosfokinase

Urologisch Verhoogd creatinine, nierfalen

De symptomen die in verband gebracht worden met deze overgevoeligheidsreacties verergeren bij het voortzetten van de therapie en kunnen 
levensbedreigend zijn en waren in zeldzame gevallen fataal. Het opnieuw starten van abacavir na een overgevoeligheidsreactie op abacavir 
leidt tot terugkeer van de symptomen binnen enkele uren. Deze opnieuw optredende overgevoeligheidsreactie is meestal ernstiger dan de 
eerste en kan onder meer bestaan uit levensbedreigende hypotensie en overlijden. Vergelijkbare reacties zijn ook incidenteel voorgekomen na 
het opnieuw starten van abacavir bij patiënten die voorafgaand aan de stopzetting van abacavir slechts één van de belangrijkste symptomen 
van overgevoeligheid (zie hierboven) hadden; en in zeer zeldzame gevallen zijn ook overgevoeligheidsreacties gezien wanneer de therapie 
werd hervat bij patiënten die geen voorafgaande symptomen van een overgevoeligheidsreactie hadden (patiënten van wie voordien 
gedacht werd dat ze abacavir verdroegen). Lactaatacidose Gevallen van lactaatacidose, die soms fataal zijn en die gewoonlijk gepaard 
gaan met ernstige hepatomegalie en leversteatose, zijn gemeld bij gebruik van nucleosideanalogen (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen 

en voorzorgen bij gebruik). Lipodystrofie Antiretrovirale combinatietherapie (‘combination antiretroviral therapy’, cART) is bij hiv-patiënten 
geassocieerd met herverdeling van lichaamsvet (lipodystrofie), waaronder het verlies van perifeer en faciaal subcutaan vet, toename van 
intra-abdominaal en visceraal vet, borsthypertrofie en ophoping van dorsocervicaal vet (buffelbult). Metabole afwijkingen CART is geassocieerd 
met metabole afwijkingen zoals hypertriglyceridemie, hypercholesterolemie, insulineresistentie, hyperglykemie en hyperlactatemie (zie rubriek 
“Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Osteonecrose Er zijn gevallen van osteonecrose gemeld, vooral bij patiënten met 
algemeen erkende risicofactoren, voortgeschreden hiv-infectie of langdurige blootstelling aan cART. De frequentie hiervan is onbekend (zie 
rubriek  “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Immuunreactiveringssyndroom Bij met hiv geïnfecteerde patiënten die op 
het moment dat de cART wordt gestart een ernstige immuundeficiëntie hebben, kan zich een ontstekingsreactie op asymptomatische of 
nog aanwezige opportunistische infecties voordoen. Auto-immuunziekten (zoals de ziekte van Graves) zijn ook gemeld. De gemelde tijd tot 
optreden is echter variabeler en deze bijwerkingen kunnen vele maanden na het beginnen van de behandeling optreden (zie rubriek“Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Veranderingen in laboratoriumwaarden Verhogingen van serumcreatine traden op in de eerste 
week van behandeling met dolutegravir en bleven stabiel gedurende 96 weken. In het SINGLE-onderzoek werd een gemiddelde verandering 
vanaf baseline van 12,6 mmol/l waargenomen na 96 weken behandeling. Deze veranderingen worden niet als klinisch relevant beschouwd, 
omdat ze geen verandering weergeven in glomerulaire filtratiesnelheid. Asymptomatische creatinefosfokinase (CPK)-verhogingen, meestal 
verband houdend met lichaamsbeweging, werden ook gemeld bij behandeling met dolutegravir. Co-infectie met hepatitis B of C In fase III-
onderzoeken naar dolutegravir mochten patiënten met een co-infectie met hepatitis B en/of C meedoen op voorwaarde dat de leverwaarden 
op baseline niet hoger waren dan 5 keer de bovengrens van normaal (‘upper limit of normal’, ULN). Over het algemeen was het veiligheidsprofiel 
bij patiënten met een co-infectie met hepatitis B en/of C vergelijkbaar met dat van patiënten zonder een co-infectie met hepatitis B of C, hoewel 
de percentages ASAT- en ALAT-afwijkingen bij alle behandelgroepen hoger waren in de subgroep met een co-infectie met hepatitis B en/of 
C. Pediatrische patiënten Er zijn geen gegevens uit klinisch onderzoek over de effecten van Triumeq op pediatrische patiënten. Afzonderlijke 
bestanddelen zijn onderzocht bij jongeren (12 tot 17 jaar). Op basis van de beperkte hoeveelheid beschikbare gegevens voor dolutegravir als 
enkelvoudig middel gebruikt in combinatie met andere antiretrovirale middelen voor de behandeling van jongeren (12 tot 17 jaar), waren er geen 
bijkomende typen bijwerkingen naast de bijwerkingen die zijn waargenomen bij de volwassen populatie. De afzonderlijke preparaten abacavir 
en lamivudine zijn apart onderzocht, en als een dubbele achtergrondbehandeling met nucleosiden, in gecombineerde antiretrovirale therapie 
voor de behandeling van ART-naïeve en ART-ervaren pediatrische patiënten met een hiv-infectie (er zijn beperkte gegevens over het gebruik 
van abacavir en lamivudine bij zuigelingen jonger dan drie maanden). Er zijn geen bijkomende soorten bijwerkingen waargenomen naast de 
bijwerkingen die zijn beschreven voor de volwassen populatie. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van 
het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 
voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het 
nationale meldsysteem: België Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxemburg Direction de la Santé 
– Division de la Pharmacie et des Médicaments Villa Louvigny – Allée Marconi L-2120 Luxemburg Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/
pharmacie-medicament/index.html HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN ViiV Healthcare UK Limited 
980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Verenigd Koninkrijk DATUM VAN DE GOEDKEURING VAN DE TEKST 06/2015 (v5) 
AFLEVERINGSWIJZE Op medisch voorschrift. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van 
het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

dolutegravir/abacavir/
lamivudine

NOW AVAILABLE

The most frequently reported adverse reactions  
with TRIUMEQ®** were nausea, insomnia, diarrhea,  

headache and fatigue.1

The only single-pill regimen  
built with dolutegravir

strength inner

Before initiating treatment with abacavir-containing products,  
screening for carriage of the HLA-B*5701 allele should be performed  

in any HIV-infected patient, irrespective of racial origin. Abacavir should  
not be used in patients known to carry the HLA-B*5701allele or for  

whom the HLA-B*5701 status is unknown.1

EXPLORE THE NEW DOLUTEGRAVIR SOURCE OF INFORMATION : https://be.dolutegravir.com

V.U. ViiV Healthcare • Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, 
1300 Wavre, BELGIUM • Contact +32 10 85 65 00  
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TRIUMEQ®

50 mg dolutegravir/ 
600 mg abacavir/
300 mg lamivudine, 
1 fles x 30 filmomhulde tabletten

945,88 €
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D at kan geen toeval meer zijn. 
Obesitaschirurgie scheert al 
langer hoge toppen in het AZ 

Sint-Blasius Dendermonde. Overigens 
mocht dr. Himpens eerder gelijkaardige 
titels ontvangen van de Franse (SOFF-
CO) en Spaanse (SECO) obesitasvereni-
gingen. Maar de huidige erkenning is de 
bijzonderste wegens het gewicht van de 
ASMBS en haar tijdschrift SOARD (Jour-
nal for the Surgery of Obesity and Rela-
ted Diseases). Dendermonde heeft ook 
al meer dan 100 publicaties voor obe-
sitaschirurgie in peer-reviewed journals 
op zijn naam. 

Hersteloperaties
We mogen spreken van een internatio-
naal erkend obesitascentrum dat patiën-
ten opvangt van ver buiten de provincie, 
inclusief hersteloperaties van – meestal 
elders uitgevoerde – ‘vermageringsope-
raties’. Dat vraagt een woordje uitleg. Dr. 
Himpens: “Je moet niet alleen de goede, 
maar ook de minder goede resultaten 
communiceren aan collega’s. Na een by-
pass kan je problemen ontwikkelen als je 
bijvoorbeeld suiker blijft eten. Door een 
te lage glykemie is jaren na een bypass 
plots epilepsie of een black-out mogelijk. 
Een bekend geval deed zich voor in Ant-
werpen, toen een dame enkele mensen 
omverreed omdat ze plots een syncope 
had, wat terugging op een bypass. Nooit 
werd ze verwittigd voor dat risico. Al  

jaren probeer ik collega’s daarop te wij-
zen. Eerst werd het weggelachen, nu 
neemt men het ernstig.”

“Hersteloperaties zijn bijzonder moeilijk 
omdat de kans op verwikkelingen door-
gaans met een factor 10 toeneemt. Door 
onze expertise is dat bij ons niet zo. Bij-
zonder belangrijk is dat de patiënt steeds 
goed wordt ingelicht. Vandaar ons vrij 
uitgebreide informed-consentformulier. 
Elke patiënt moet tien dagen een strikt 
proteïnedieet volgen. Gebeurt dat niet, 
dan wordt hij niet geholpen. Hij moet 
stoppen met roken, minstens vier weken 
voor de operatie. Soms stellen we op de JS
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Dr. Jacques Himpens kreeg als eerste Europeaan de titel 
van honorary Fellow of the American Society for Metabolic 
and Bariatric Surgery (ASMBS). Tijdens een persconferen-
tie hierover raakte bekend dat de arts van Sint-Blasius nog-
maals internationaal gelauwerd werd, ditmaal in Catalonië. 

ZIEKENHUISNIEUWS

Soms stellen we op de 
operatietafel pas vast 

dat een patiënt zijn dieet 
niet gevolgd heeft. Dan 

opereren we niet.

‘Het statuut van de ziekenhuis-
arts’ – de rechtsverhoudingen 
tussen ziekenhuisartsen en zie-
kenhuizen, is zopas verschenen. 
In het boek wordt het doctoraal 
proefschrift van prof. Filip Dewal-
lens gebundeld (zie ook DS 15-12, 
blz. 7), inclusief aanbevelingen 
voor het beleid. Een mustread! 

Reeks Gezondheidsrecht, nr. 15, uitg. Intersentia
ISBN 978-94-000-0686-7 | xxvi + 608 blz.
gebonden 150 euro

Wat denkt dokter Himpens ervan?
• “Voor robotchirurgie moet je niet in de filosofie vervallen van: ‘Ik heb 

hier nu een hamer, alles is een nagel.’ Robotchirurgie is zinvol op voor-
waarde dat het de kwaliteit van wat je doet, verbetert. Zowel medisch 
als economisch. Het enige domein waar de robot echt zijn nut heeft 
bewezen, is de prostaatchirurgie. Voor colonchirurgie zijn meer studies 
nodig.”

• “Tot 2013 lag het accent van de obesitasaanpak op maagverkleiningen, 
maar dat pad is intussen volledig verlaten. Intussen hebben wij met 
onze bypassbenadering een grote voorsprong opgebouwd.”

• “Sinds 2005 doen we ook omgekeerde bypassoperaties, met het volle-
dige herstel van de anatomie. Als patiënten moeilijk kunnen leven met 
hun nieuwe ‘vermagerde’ ik of bij stofwisselingsproblemen bijvoor-
beeld.”

Uw statuut doorgelicht

Robotchirurgie en maagverkleiningen:  
voor of tegen?

Obesitas kan zeker een genetisch bepaalde infectieziekte zijn,  
zoals onlangs nog bleek uit een voorstelling in Science. In de toekomst zal 
obesitasbehandeling dus genetisch worden aangepakt of via stoelgang-
transplantatie. 

JS
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Op 24 november organiseert de 
Leerstoel Gezondheidsrecht en 
Gezondheidsethiek AHLEC een 

congres over de Wet Medische Ongeval-
len. Er staan zowaar 28 adviezen op de 
website van het Fonds Medische Onge-
vallen (FMO) en die worden besproken. 
Het Fonds Medische Ongevallen raakt 
naar eigen zeggen ‘op kruissnelheid’ 
met gemiddeld bijna 100 aanvragen tot 
schadevergoeding per maand. Op de 
studieavond wil men de knelpunten van 
de huidige procedure aan het licht bren-
gen om oplossingen aan te reiken.
Prof. Thierry Vansweevelt trekt de avond 
om 18.50u op gang met een korte inlei-
ding. Dr. Dirk Weyns belicht de werking 
van het Fonds dan als hoofdgeneesheer 

FMO. Mr. Christophe Lemmens analy-
seert dan de Wet Medische Ongeval-
len waarna mr. Raf Van Goethem een 
overzicht brengt van de adviezen van 
het Fonds. De aanloop naar de discus-
sie wordt gestimuleerd door Wannes  
Buelens met enkele kritische bedenkin-
gen bij het FMO. 
Praktisch: dinsdag dinsdag 24 november 
2015 (19.00u-21.00u), UA, stadscampus, 
R.014, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 
Kostprijs: 50 euro zonder boek, 80 euro 
met boek ‘Vergoeding van slachtoffers 
medische ongevallen’. ❚

Bij voorkeur elektronisch inschrijven via www.allic.be

P.S.

Wet Medische Ongevallen: vivisectie

AZ Sint-Blasius plant zijn  vlag voor obesitaschirurgie
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AZ Sint-Blasius plant zijn  vlag voor obesitaschirurgie
operatietafel pas vast dat een patiënt zijn 
dieet niet volgde, en ook dan opereren 
we niet. Mensen hebben een bepaalde 
verantwoordelijkheid.”

Speerpunt  
obesitaschirurgie
De obesitaschirurgie wordt als een van 
de speerpunten van het ziekenhuis ver-
der uitgebouwd. Algemeen directeur 
Karen Pieters: “We willen onze vlag 
planten op het vlak van de obesitaschi-
rurgie.” Dokter Himpens vult aan: “Onze 
verdiensten willen we in onderhandelin-
gen gebruiken om ons te positioneren 
als leider, niet als volger.”

Als teamgenoot van professor Guy-Ber-
nard Cadière maakte dr. Himpens in 
1992 deel uit van het team dat de eerste 
laparoscopische maagbandoperatie ter 
wereld uitvoerde. Sindsdien verrichtte 
hij duizenden laparoscopische obesitas-
operaties, inclusief de eerste laparosco-
pische gastric bypass in België in 1999. 
Intussen had hij als eerste ter wereld 
een viertal operaties met robottechno-
logie gerealiseerd, het startsein tot de 
explosieve expansie van dit nieuwe spe-
cialisme.

Eerste obesitascoördinator
In 2003 startte hij in AZ Sint-Blasius de 
eerste obesitas-unit op, qua structuur 
trendsettend. Met de obesitascoördina-
tor die de patiënt opvangt, opvolgt en 
oriënteert naar de optimale, meest vei-
lige behandeling. “Onze gespecialiseer-
de verpleegkundige, Christine Dhaese, 
doet dat perfect, ze heeft een ongelofe-

lijk computergeheugen, wat belangrijk 
is om elke patiënt individueel te bege-
leiden en de drempel te verlagen”, aldus 
Jacques Himpens. Deze structuur is in-
tussen (inter)nationaal overgenomen. 
Onlangs nog spiegelde Halle zich eraan.
Het obesitascentrum ziet ongeveer 400 
patiënten per jaar voor triage. Iets meer 
dan de helft wordt geopereerd, de ande-
ren moeten een ander traject volgen.

“Laten we ook de multidisciplinaire sa-
menwerking niet vergeten. Met anes-
thesie, endocrinologie, gastro-enterolo-
gie… en met radiologie: we hebben een 
van de beste interventioneel radiologen 
van het land, dr. Bafort.” ❚

P.S.

uw toekomst verdient  
een expert

Vrij Aanvullend Pensioen
•  4,05% jaarlijks gemiddeld netto rendement over de 
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Karen Pieters legt uit hoe het AZ Sint-Blasius zich positioneert qua net-
werking: “We behoren tot het Leuvens netwerk, wat niet betekent dat 
we geen goede relaties onderhouden met het UZ Gent bijvoorbeeld. 

Verder werken we al langer samen met het ASZ Aalst op het vlak van cardio-

logie, en loopt er een samenwerking met het OLV voor oncologie omdat we 

geen radiotherapiecentrum hebben. Er bestaat ook een natuurlijke patiën-

tenstroom tussen Dendermonde en Aalst, ondanks misschien de rivaliteit op 

folklorevlak (lacht). 

En wat nieuwbouwplannen betreft? “Ons ziekenhuisgebouw staat er nog 

niet lang, dus een nieuwbouw is economisch niet verdedigbaar. We hebben 

wel grondig ons OK gerenoveerd. In 2012 opteerden we voor een nieuw 

dagziekenhuisconcept, in een aparte flow. Een jaar nadien pasten we ons 

klassieke OK aan en dat ligt op hetzelfde niveau. Voor de artsen en de logis-

tiek liggen de operatiezalen min of meer in dezelfde connectie, maar voor de 

patiënt zijn dat – terecht - twee verschillende werelden.”

Het overleg tussen directie en artsen loopt volgens Karen Pieters ook re-

latief vlot via het POC (permanent overlegcomité). “Externe artsen zetelen 

in onze raad van bestuur. En we haalden als een van de eerste algemene 

ziekenhuizen een JCI-accreditatie.” 

“Na die accreditatie kenden we 

qua kwaliteitsopvolging gelukkig 

geen terugval, zoals bleek uit onze 

interne follow-up”, voegt Dominique 

Potteau, communicatieverantwoor-

delijke, eraan toe. 

“Om het rendement van die accre-

ditatie te evalueren is het nog iets 

te vroeg”, aldus Karen Pieters. “We 

hadden altijd een gezonde balans, 

ook door de goede relatie met het 

artsenkorps.” Dokter Himpens: “Het 

valt op dat zeker voor buitenlanders 

een JCI-accreditatie ons aanzien 

vergroot.”

Netwerking, nieuwbouw, accreditatie
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Janssen-Cilag NV

▼		Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheids-informatie 
worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle ver-moedelijke bijwerkingen 
te melden. Zie rubriek Bijwerkingen voor het rapporteren van bijwerkingen.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Invokana 100 mg of 300 mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN 
KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Elke tablet bevat canagliflozinehemihydraat, overeenkomend met 100 of 300 mg ca‑
nagliflozine. Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke tablet bevat 39,2 mg of 117,78 mg lactose. FARMACEUTISCHE VORM: 
Filmomhulde tablet (tablet). 100 mg: De tablet is geel, capsulevormig, ongeveer 11 mm lang, met onmiddellijke afgifte en 
filmomhuld, met aan de ene zijde ‘CFZ’ en aan de andere zijde ‘100’. 300 mg: De tablet is wit, capsulevormig, ongeveer 17 
mm lang, met onmiddellijke afgifte en filmomhuld, met aan de ene zijde ‘CFZ’ en aan de andere zijde ‘300’. Therapeutische 
indicaties: Invokana is geïndiceerd bij volwassen patiënten van 18 jaar en ouder met type 2‑diabetes mellitus om de bloed‑
glucoseregulatie te verbeteren als: Monotherapie: Wanneer enkel dieet en lichaamsbeweging geen adequate verbetering van 
de bloedglucoseregulatie geeft bij patiënten voor wie het gebruik van metformine ongeschikt wordt geacht wegens intoleran‑
tie of contra‑indicaties. Add‑on‑therapie: Add‑on‑therapie met andere bloedglucoseverlagende geneesmiddelen inclusief 
insuline, wanneer deze, samen met dieet en lichaamsbeweging, geen adequate verbetering van de bloedglucoseregulatie 
geven. Dosering en wijze van toediening: Dosering: De aanbevolen startdosering van canagliflozine is 100 mg eenmaal 
daags. Bij patiënten die canagliflozine 100 mg eenmaal daags verdragen en die een eGFR hebben van ≥ 60 ml/min/1,73 m2 
of een CrCl van ≥ 60 ml/min en die een striktere bloedglucoseregulatie nodig hebben, kan de dosis worden verhoogd tot 300 
mg oraal eenmaal daags (zie hieronder). Men dient voorzichtig te zijn als de dosis wordt verhoogd bij patiënten met een leeftijd 
van ≥ 75 jaar, patiënten met een bekende cardiovasculaire aandoening of andere patiënten voor wie de aanvankelijke diurese 
die door canagliflozine wordt geïndu‑ ceerd, een risico betekent. Bij patiënten met aantoonbare volumedepletie wordt aange‑
raden deze toestand te corrigeren voordat met canagliflozine wordt begonnen. Als canagliflozine wordt gebruikt als 
add‑on‑therapie bij insuline of een insulinesecretagoog (bijvoorbeeld een sulfonylureumderivaat), kan een lagere dosis van 
insuline of het insulinesecretagoog worden overwogen om het risico op hypoglykemie te verlagen (zie rubriek Bijwerkingen). 
Ouderen (≥ 65 jaar oud): Men dient rekening te houden met de nierfunctie en het risico op volumedepletie. Patiënten met 
nierinsufficiëntie: Bij patiënten met een eGFR van 60 ml/min/1,73 m2 tot < 90 ml/min/1,73 m2 of een CrCl van 60 ml/min 
tot < 90 ml/min is geen dosisaanpassing nodig. Canagliflozine dient niet te worden gestart bij patiënten met een eGFR van < 
60 ml/min/1,73 m2 of een CrCl van < 60 ml/min. Bij patiënten die canagliflozine verdragen en van wie de eGFR aanhoudend 
lager wordt dan 60 ml/min/1,73 m2 of de CrCl lager wordt dan 60 ml/min, dient de dosis canagliflozine te worden aangepast 
naar 100 mg eenmaal daags, of daarop te worden gehandhaafd. Canagliflozine dient te worden gestopt als de eGFR blijvend 
lager is dan 45 ml/min/1,73 m2 is of als de CrCl blijvend lager is dan 45 ml/min (zie rubriek Bijwerkingen). Canagliflozine mag 
ook niet worden gebruikt bij patiënten met terminaal nierfalen (end stage renal disease; ESRD) of bij dialysepatiënten, aan‑
gezien het bij dergelijke populaties naar verwachting niet werkzaam is. Patiënten met leverinsufficiëntie: Er is geen dosis‑
aanpassing nodig bij patiënten met een lichte of matige leverinsufficiëntie. Canagliflozine is niet onderzocht bij patiënten met 
ernstige leverinsufficiëntie en gebruik bij deze patiënten wordt niet aangeraden. Pediatrische patiënten: De veiligheid en 
werkzaamheid van canagliflozine bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. 
Wijze van toediening: Voor oraal gebruik: Invokana dient eenmaal per dag oraal te worden ingenomen, bij voorkeur voor de 
eerste maaltijd van de dag. Tabletten dienen in hun geheel te worden ingeslikt. Als er een dosis is gemist, dient deze te worden 
ingenomen zodra de patiënt eraan denkt; men mag echter niet op een en dezelfde dag een dubbele dosis nemen. Contra-
indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. Bijwerkingen: Samenvatting van het 
veiligheidsprofiel: De veiligheid van canagliflozine werd beoordeeld bij 10.285 patiënten met type 2‑diabetes, waaronder 
3.139 patiënten behandeld met canagliflozine 100 mg en 3.506 patiënten met canagliflozine 300 mg, die het geneesmiddel 
kregen in negen dubbelblinde, gecontroleerde fase III‑klinische studies. De primaire beoordeling van de veiligheid en toleran‑
tie werd uitgevoerd in een gepoolde analyse (N=2.313) van vier 26 weken durende placebogecontroleerde klinische studies 
(monotherapie en add‑on‑therapie met metformine, metformine en een sulfonylureumderivaat, en metformine en pioglitazon). 
De bijwerkingen die tijdens de behandeling het vaakst werden gemeld, waren hypoglykemie bij combinatie met insuline of een 
sulfonylureumderivaat, vulvovaginale candidiasis, urine‑ weg infectie en polyurie of pollakisurie (d.w.z. frequent urineren). 
Bijwerkingen die leidden tot stopzetting bij ≥ 0,5% van alle met canagliflozine behandelde patiënten in deze studies waren 
vulvovaginale candidiasis (0,7% van de vrouwelijke patiënten) en balanitis of balanoposthitis (0,5% van de mannelijke patiën‑
ten). Aanvullende veiligheidsanalyses (met inbegrip van langetermijngegevens) van gegevens uit het hele canagliflozinepro‑
gramma (placebo‑ en actief gecontroleerde studies) werden uitgevoerd om gemelde bijwerkingen te beoordelen teneinde 
bijwerkingen vast te stellen (zie tabel 1) (zie rubriek Dosering en wijze van toediening). Bijwerkingen in tabelvorm: De bijwer‑
kingen in tabel 1 zijn gebaseerd op de gepoolde analyse van de vier hierboven beschreven 26 weken durende placebogecon‑
troleerde studies (n=2.313). Bijwerkingen gerapporteerd tijdens wereldwijd postmarketinggebruik van canagliflozine zijn ook 
in deze tabel opgenomen. De onderstaande bijwerkingen zijn geclassificeerd naar frequentie en Systeem/Orgaanklasse (SOK). 
De frequentiecategorieën zijn als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), 
zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden 
bepaald). Tabel 1: Bijwerkingen in tabelvorm (MedDRA) uit placebogecontroleerde studiesa en uit postmarketin-
gervaring: Systeem/orgaanklasse: Frequentie – Bijwerking. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: zeer vaak: 
Hypo‑ glykemie in combinatie met insuline of sulfonylureumderivaat. soms: Dehydratie*. Zenuwstelsel-aandoeningen: 
soms: Duizeligheid houdings‑afhankelijk*, syncope*. Bloedvataandoeningen: soms: Hypotensie*, orthostatische hypoten‑
sie*. Maagdarmstelsel-aandoeningen: vaak: Constipatie, dorstb, nausea. Huid- en onderhuidaandoeningen: soms: 
Rashc, urticaria; niet bekend: Angio‑oedeemd. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: soms: Botbreuke. Nier- 
en urinewegaandoeningen: vaak: Polyurie of pollakisurief, urineweginfectie (pyelonefritis en urosepsis zijn postmarketing 
gemeld). Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: zeer vaak: Vulvovaginale candidiasisg. vaak: Balanitis of balano‑
posthitish. Onderzoeken: vaak: Dyslipidemiei, hematocriet verhoogdj. soms: Bloed creatinine verhoogdk, bloed ureum ver‑
hoogdl, bloed kalium verhoogdm, bloed fosfaat verhoogdn. * Gerelateerd aan volumedepletie. aVeiligheidsdataprofielen uit indi‑
viduele pivotal studies (waaronder studies in patiënten met matige nierinsufficiëntie; ouderen [leeftijd ≥ 55 jaar tot ≤ 80 jaar]; 
patiënten met een verhoogd cardio‑ vasculair risico) waren over het algemeen consistent met de bijwerkingen die in deze 
tabel geïdentificeerd worden. bDorst omvat de termen dorst, droge mond en polydipsie. cRash omvat de termen rash erythe‑
mateus, rash gegeneraliseerd, rash vlekkerig, rash maculopapulair, rash papulair, rash pruritus, pustuleuze rash, en rash ve‑
siculair. dGebaseerd op postmarketingervaring met canagliflozine. eBotbreuk werd gerapporteerd in 0,7% en 0,6% voor res‑
pectievelijk canagliflozine 100 mg en 300 mg, vergeleken met 0,3% voor placebo. Zie de rubriek ‘botbreuk’ verderop voor 
aanvullende informatie. fPolyurie of pollakisurie omvat de termen polyurie, pollakisurie, dringende urinelozing, nachtelijke 
mictie, en urine‑ output verhoogd. gVulvovaginale candidiase omvat de termen vulvovaginale candidiasis, vulvovaginale myco‑
tische infectie, vulvovaginitis, vaginale infectie, vulvitis, en genitale schimmelinfectie. hBalanitis of balanoposthitis omvat de 
termen balanitis, balanoposthitis, balanitiscandida, en genitale schimmelinfectie. iGemiddelde percentages voor de verhogin‑
gen ten opzichte van baseline voor respectievelijk canagliflozine 100 mg en 300 mg versus placebo waren: totaalcholesterol 
3,4% en 5,2% versus 0,9%; HDL‑cholesterol 9,4% en 10,3% versus 4,0%; LDL‑cholesterol 5,7% en 9,3% versus 1,3%; 
non‑HDL‑cholesterol 2,2% en 4,4% versus 0,7%; triglyceriden 2,4% en 0,0% versus 7,6%. jGemiddelde veranderingen ten 
opzichte van baseline in hematocriet waren 2,4% en 2,5% voor respectievelijk canagliflozine 100 mg en 300 mg, tegenover 
0,0% voor placebo. kGemiddelde percentages veranderingen ten opzichte van baseline in creatinine waren 2,8% en 4,0% 
voor respectievelijk canagliflozine 100 mg en 300 mg, tegenover 1,5% voor placebo. lGemiddelde percentages veranderingen 
ten opzichte van baseline in BUN waren 17,1% en 18,0% voor respectievelijk canagliflozine 100 mg en Invokana Publieksprijs 
300 mg, tegen over 2,7% voor placebo. mGemiddelde percentages veranderingen ten opzichte van baseline in 300 mg (30 

tabletten) € 87.80 kalium in het bloed waren 0,5% and 1,0% voor 300 mg (90 
tabletten) € 197.75 respectievelijk canan gliflozine 100 mg en 300 mg, tegen‑
over 100 mg (30 tabletten) € 61.11 0,6% voor placebo. Gemiddelde percenta‑
ges veranderingen ten opzichte van baseline in serumfosfaat waren 3,6% en 
100 mg (90 tabletten) € 134.93 5,1% voor respectievelijk canagliflozine 100 
mg en 300 mg, tegenover 1,5% voor placebo. Beschrijving van geselecteerde 
bijwerkingen: Bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie: In de gepoolde 
analyse van de vier 26 weken durende placebogecontroleerde studies was de 
incidentie van alle bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie (bijvoorbeeld 
houdingsafhankelijke duizeligheid, orthostatische hypotensie, hypotensie, dehydratie, en syncope) 1,2% voor canagliflozine 
100 mg, 1,3% voor canagliflozine 300 mg, en 1,1% voor placebo. In de twee actief gecontroleerde studies was de incidentie 
met Invokana‑behandeling vergelijkbaar met de controlegroepen. In de specifieke cardiovasculaire studie, waarin patiënten in 
het algemeen ouder waren en een hoger percentage aan diabetescomplicaties hadden, waren de incidenties van bijwerkingen 
gerelateerd aan volumedepletie 2,8% met canagliflozine 100 mg, 4,6% met canagliflozine 300 mg, en 1,9% met placebo. 
Om de risicofactoren voor deze bijwerkingen na te gaan werd een uitgebreidere gepoolde analyse uitgevoerd van patiënten 
(N=9.439) uit acht gecontroleerde fase III‑studies met beide doses van canagliflozine. In deze gepoolde analyse hadden pa‑
tiënten op lisdiuretica, patiënten met een baseline‑eGFR van 30 ml/min/1,73 m2 tot < 60 ml/min/1,73 m2 en patiënten van 
≥ 75 jaar in het algemeen hogere incidenties van deze bijwerkingen. Voor patiënten op lisdiuretica waren de incidenties 3,2% 
met canagliflozine 100 mg en 8,8% met canagliflozine 300 mg, tegenover 4,7% in de controlegroep. Voor patiënten met een 
baseline‑eGFR van 30 ml/min/1,73 m2 tot < 60 ml/min/1,73 m2 waren de incidenties 4,8% met canagliflozine 100 mg en 
8,1% met canagliflozine 300 mg, tegenover 2,6% in de controlegroep. Bij patiënten van ≥ 75 jaar waren de incidenties 4,9% 
met canagliflozine 100 mg en 8,7% met canagliflozine 300 mg, tegenover 2,6% in de controlegroep (zie rubriek Dosering en 
wijze van toediening). In de specifieke cardiovasculaire studie en de uitgebreidere gepoolde analyse was het aantal stopzet‑
tingen als gevolg van bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie en ernstige bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie 
met canagliflozine niet verhoogd. Hypoglykemie bij add‑on‑therapie met insuline of insuline‑secretagogen: De frequentie 
van hypoglykemie was laag (ongeveer 4%) in alle behandelgroepen, inclusief placebo, bij gebruik als monotherapie of als 
add‑on‑therapie bij metformine. Als canagliflozine werd toegevoegd aan behandeling met insuline, werd hypoglykemie waar‑
genomen bij respectievelijk 49,3%, 48,2% en 36,8% van de patiënten behandeld met canagliflozine 100 mg, canagliflozine 
300 mg en placebo, en kwam ernstige hypoglykemie voor bij 1,8%, 2,7% en 2,5% van de patiënten behandeld met respec‑
tievelijk canagliflozine 100 mg, canagliflozine 300 mg en placebo. Als canagliflozine werd toegevoegd aan behandeling met 
een sulfonylureumderivaat, werd hypoglykemie waargenomen bij respectievelijk 4,1%, 12,5% en 5,8% van de patiënten 
behandeld met canagliflozine 100 mg, canagliflozine 300 mg en placebo (zie rubriek Dosering en wijze van toediening). 
Genitale schimmelinfecties: Vulvovaginale candidiasis (waaronder vulvovaginitis en vulvovaginale mycotische infectie) werd 
gemeld bij respectievelijk 10,4% en 11,4% van de vrouwelijke patiënten die werden behandeld met canagliflozine 100 mg en 
canagliflozine 300 mg, tegenover 3,2% bij vrouwelijke patiënten behandeld met placebo. De meeste meldingen van vulvova‑
ginale candidiasis gebeurden tijdens de eerste vier maanden van de behandeling met canagliflozine. Onder vrouwelijke pati‑
enten die canagliflozine gebruikten, kreeg 2,3% meer dan één infectie. In totaal stopte 0,7% van alle vrouwelijke patiënten 
met canagliflozine vanwege vulvovaginale candidiasis. Candida‑balanitis of ‑balanoposthitis werd gemeld bij respectievelijk 
4,2% en 3,7% van de mannelijke patiënten die werden behandeld met canagliflozine 100 mg en canagliflozine 300 mg, te‑
genover 0,6% bij mannelijke patiënten behandeld met placebo. Onder mannelijke patiënten die canagliflozine gebruikten had 
0,9% meer dan één infectie. In totaal stopte 0,5% van de mannelijke patiënten met canagliflozine vanwege candida‑balanitis 
of ‑balanoposthitis. In zeldzame gevallen werd phimosis gemeld en werd er circumcisie uitgevoerd. Urineweginfecties: 
Urineweginfecties werden vaker gemeld met canagliflozine 100 mg en 300 mg (respectievelijk 5,9% en 4,3%), tegenover 
4,0% met placebo. De meeste infecties waren licht tot matig van aard en het aantal ernstige bijwerkingen nam niet toe. 
Personen reageerden op de standaardbehandelingen terwijl de behandeling met canagliflozine werd voortgezet. Botbreuk: In 
een cardiovasculaire studie bij 4327 patiënten met een bekend of een hoog risico op een cardiovasculaire aandoening waren 
de incidentiepercentages van botbreuken 1,6, 1,6 en 1,1 per 100 patiëntjaren van blootstelling aan respectievelijk 100 mg 
canagliflozine, 300 mg canagliflozine en placebo, waarbij de onbalans in breuken aanvankelijk optrad binnen de eerste 26 
weken van de behandeling. In andere studies met canagliflozine bij type 2‑diabetes, waarin een algemene diabetes‑populatie 
van ongeveer 5800 patiënten werd geïncludeerd, werd geen verschil in risico op breuken waargenomen ten opzichte van 
controlepatiënten. Na 104 weken behandeling had canagliflozine geen ongunstig effect op de botmineraaldichtheid. 
Bijzondere populaties: Ouderen (≥ 65 jaar oud): In een gepoolde analyse van acht placebo‑gecontroleerde en actief‑gecon‑
troleerde studies was het veiligheidsprofiel bij oudere patiënten in het algemeen consistent met dat bij jongere patiënten. 
Patiënten van ≥ 75 jaar hadden een hogere incidentie van bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie (zoals houdingsafhan‑
kelijke duizeligheid, orthostatische hypotensie, hypotensie), met incidenties van 4,9%, 8,7% en 2,6% met respectievelijk ca‑
nagliflozine 100 mg, canagliflozine 300 mg en in de controlegroep. Afnames van de eGFR (‑3,6% en ‑5,2%) werden gemeld 
met respectievelijk canagliflozine 100 mg en canagliflozine 300 mg, tegenover ‑3,0% in de controlegroep (zie rubriek 
Dosering en wijze van teodiening). Patiënten met nierinsufficiëntie (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 of CrCl < 60 ml/min): 
Patiënten met op baseline een eGFR van < 60 ml/min/1,73 m2 of een CrCl van < 60 ml/min hadden een hogere incidentie 
van bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie (bijvoorbeeld houdingsafhankelijke duizeligheid, orthostatische hypotensie, 
hypotensie), met incidenties van respectievelijk 4,7%, 8,1% en 1,5% met canagliflozine 100 mg, canagliflozine 300 mg en 
placebo (zie rubriek Dosering en wijze van toediening). De algehele incidentie van verhoogde serumkaliumconcentratie was 
hoger bij patiënten met matige nierinsufficiëntie, met incidenties van respectievelijk 7,5%, 12,3% en 8,1% met canagliflo‑
zine 100 mg, canagliflozine 300 mg en placebo. In het algemeen waren de verhogingen van voorbijgaande aard en was er 
geen specifieke behandeling nodig. Met beide doses van canagliflozine werden verhogingen van het serumcreatinine van 
10‑11% en van BUN van ongeveer 12% waargenomen. Het percentage patiënten met grotere afnames van de eGFR (> 
30%) op enig moment tijdens de behandeling was respectievelijk 9,3%, 12,2% en 4,9% met canagliflozine 100 mg, cana‑
gliflozine 300 mg en placebo. Op het eindpunt van de studie had 3,0% van de patiënten behandeld met Invokana 100 mg, 
4,0% met Invokana 300 mg en 3,3% met placebo dergelijke afnames. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is be‑
langrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding 
tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via : België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en ge‑
zondheidsproducten (www.fagg.be). Nederland: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Aard en 
inhoud van de verpakking: Geperforeerde blister van polyvinylchloride/aluminium (PVC/Alu), geschikt voor eenheidsafle‑
vering. Verpakkingen van 10 x 1, 30 x 1, 90 x 1 en 100 x 1 filmomhulde tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten 
worden in de handel gebracht. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Janssen‑Cilag 
International NV, Turnhoutseweg 30, B‑2340 Beerse, België. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN: 100 mg: EU/1/13/884/001 (10 tabletten); EU/1/13/884/002 (30 tabletten); EU/1/13/884/003 (90 
tabletten); EU/1/13/884/004 (100 tabletten). 300 mg: EU/1/13/884/005 (10 tabletten); EU/1/13/884/006 (30 tabletten); 
EU/1/13/884/007 (90 tabletten); EU/1/13/884/008 (100 tabletten). AFLEVERINGSWIJZE: Geneesmiddel op medisch 
voorschrift: DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 20/08/2015. Meer informatie is beschikbaar op verzoek.

1. Voor meer details over specifieke indicatie en gebruik : zie ook SPK Invokana.      2. Inzucchi SE, et al. Diabetes Care. 
2015;38:140‑149.     3. Tahrani AA et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2013 10/2013;1(2):140‑151.         4. Jardiance 
10mg en 25mg SPK, zie EMA website voor meest recente versie.

Invokana Publieksprijs

300 mg (30 tabletten) € 87.80

300 mg (90 tabletten) € 197.75

100 mg (30 tabletten) € 61.11

100 mg (90 tabletten) € 134.93
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Verlaging  
van de 
glycemie1

DUURZAME AANPAK VAN DIABETES TYPE 21-3

GLUCOSE per DAG
elimineert 77 TOT 119 G

ENKEL Invokana

Glucose elimineren          via de urinaire weg

Lichte  
bloeddrukdaling1

Laag inherent
risico op 
hypoglycemie1

Statistisch  
significante  
gewichtsafname1
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Janssen-Cilag NV

Vokanamet CNK codes

50 mg / 850 mg (60 tab) 3150-828 € 61,11

50 mg / 850 mg (180 tab) 3215-928 € 134,93

50 mg / 1000 mg (60 tab) 3150-836 € 61,11

50 mg / 1000 mg (180 tab) 3215-993 € 134,93

150 mg / 850 mg (60 tab) 3150-844 € 87,80

150 mg / 850 mg (180 tab) 3215-951 € 197,75

150 mg / 1000 mg (60 tab) 3150-802 € 87,80

150 mg / 1000 mg (180 tab) 3216-637 € 197,75

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek  Bijwerkingen voor het 
rapporteren van bijwerkingen. 

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Vokanamet 50 mg/850 mg, 50 mg/1.000 mg fi lmomhulde tabletten; KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING: Elke tablet bevat canaglifl ozinehemihydraat, overeenkomend met 50 mg/150  mg canaglifl ozine, en 850 mg/1000  mg 
metforminehydrochloride. FARMACEUTISCHE VORM: Filmomhulde tablet. De tablet is roze, capsulevormig, 20 mm lang, met onmiddellijke 
afgifte, fi lmomhuld, en met aan de ene zijde ‘CM’ gegraveerd en aan de andere zijde ‘358’. Therapeutische indicaties: Vokanamet is 
geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen in de leeftijd van 18 jaar en ouder met type 2-diabetes mellitus als aanvullend middel bij een dieet en 
lichaamsbeweging om de bloedglucoseregulatie te verbeteren: – bij patiënten die niet voldoende onder controle zijn bij hun maximaal getolereerde 
doses van alleen metformine; – bij patiënten bij hun maximaal getolereerde doses van metformine in combinatie met andere glucoseverlagende 
geneesmiddelen, waaronder insuline, wanneer deze geen adequate verbetering van de bloedglucoseregulatie geven; – bij patiënten die al worden 
behandeld met de combinatie van canaglifl ozine en metformine als afzonderlijke tabletten. Dosering en wijze van toediening: Dosering: De 
dosis van glucoseverlagende therapie met Vokanamet moet individueel worden bepaald op basis van het huidige schema van de patiënt, de 
doeltreffendheid en de verdraagbaarheid, gebruikmakend van de aanbevolen dagelijkse orale dosis van 100 mg of 300 mg canaglifl ozine, waarbij 
de maximaal aanbevolen dagelijkse dosis van metformine niet mag worden overschreden. Voor patiënten die niet voldoende onder controle zijn 
bij de maximaal getolereerde dosis van metformine: Voor patiënten die niet voldoende onder controle zijn met metformine, bestaat de aanbevolen 
startdosering van Vokanamet uit een dosis canaglifl ozine 50 mg tweemaal daags plus de dosis van metformine die al wordt ingenomen of de 
dichtstbijgelegen therapeutisch aangewezen dosis. Voor patiënten die een dosis Vokanamet verdragen die 50 mg canaglifl ozine bevat en die een 
nauwere bloedglucoseregulatie vereisen, kan de dosis worden verhoogd tot tweemaal daags Vokanamet die 150 mg canaglifl ozine bevat. Voor 
patiënten die overschakelen van afzonderlijke tabletten van canaglifl ozine en metformine: Voor patiënten die overschakelen van afzonderlijke 
tabletten van canaglifl ozine en metformine moet Vokanamet worden gestart bij dezelfde totale dagelijkse doses van canaglifl ozine en metformine 
die al worden ingenomen of de dichtstbijgelegen therapeutische aangewezen dosis van metformine. Dosistitratie met canaglifl ozine (toegevoegd 
aan de optimale dosis van metformine) moet worden overwogen voordat de patiënt wordt overgeschakeld op Vokanamet. Bij patiënten die 
Vokanamet met 50 mg canaglifl ozine verdragen en die een nauwere bloedglucoseregulatie vereisen, kan worden overwogen de dosis te verhogen 
tot Vokanamet die 150 mg canaglifl ozine bevat. Men dient voorzichtig te zijn als Vokanamet met de dosis van 50 mg canaglifl ozine tot 150 mg 
canaglifl ozine wordt verhoogd bij patiënten met een leeftijd van ≥ 75 jaar, patiënten met een bekende cardiovasculaire aandoening of andere 
patiënten voor wie de aanvankelijke diurese die door canaglifl ozine wordt geïnduceerd, een risico betekent. Bij patiënten met aantoonbare 
volumedepletie wordt aanbevolen deze toestand te corrigeren voordat met Vokanamet wordt begonnen. Als Vokanamet wordt gebruikt als 
add-on-therapie bij insuline of een insuline secretagoog (bijvoorbeeld een sulfonylureumderivaat), kan een lagere dosis van insuline of het 
insulinesecreta goog worden overwogen om het risico op hypoglykemie te verlagen (zie rubriek Bijwerkingen). Bijzondere populaties: Ouderen (≥ 
65 jaar oud): Aangezien metformine gedeeltelijk door de nieren wordt geëlimineerd en de kans groter is dat oudere patiënten een verminderde 
nierfunctie hebben, moet Vokanamet met voorzichtigheid worden gebruikt naarmate de leeftijd toeneemt. De nierfunctie moet regelmatig worden 
geëvalueerd ter preventie van lactaatacidose geassocieerd met metformine, vooral bij oudere patiënten. Er moet rekening worden gehouden met 
het risico op volumedepletie geassocieerd met canaglifl ozine (zie rubriek Contra-indicaties). Patiënten met nierinsuffi ciëntie: Bij patiënten met een 
geschatte glomerulaire fi ltratiesnelheid (estimated glomerular fi ltration rate, eGFR)  van 60 ml/min/1,73 m2 tot < 90 ml/min/1,73 m2 of een 
creatinineklaring (CrCl) van 60 ml/min tot < 90 ml/min is geen dosisaanpassing nodig. Vokanamet mag niet worden gebruikt bij patiënten met 
matige of ernstige nierinsuffi ciëntie (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 of CrCl < 60 ml/min) vanwege de werkzame stof metformine (zie rubriek Contra-
indicaties). Patiënten met leverinsuffi  ciëntie: Vokanamet wordt niet aanbevolen bij patiënten met leverinsuffi ciëntie vanwege de werkzame stof 
metformine (zie rubriek  Contra-indicaties). Er is geen klinische ervaring met Vokanamet bij patiënten met lever insuffi ciëntie. Pediatrische 
patiënten: De veiligheid en werkzaamheid van Vokanamet bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. 
Wijze van toediening: Voor oraal gebruik: Vokanamet dient tweemaal daags oraal te worden inge nomen bij de maaltijden om gastro-intestinale 
bijwerkingen geassocieerd met metformine te verminderen. Tabletten dienen in hun geheel te worden ingeslikt. Als er een dosis is gemist, dient 
deze te worden ingenomen zodra de patiënt eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis; in dat geval moet de patiënt de gemiste 
dosis overslaan en het geneesmiddel op het eerstvolgende regulier geplande tijdstip innemen. Contra-indicaties: – Overgevoeligheid voor de 
werkzame stof(fen) of voor (één van) de hulpstof(fen); – Diabetische ketoacidose, diabetisch precoma; – Matige en ernstige nier insuffi ciëntie 
(patiënten met eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 of CrCl < 60 ml/min), (zie rubriek Dosering en wijze van toediening); – Acute aandoeningen die 
mogelijk de nierfunctie kunnen wijzigen zoals: dehydratie, ernstige infectie, shock; –  Acute of chronische ziekte die weefsel hypoxie kan 
veroorzaken, zoals hart- of ademhalings falen, recent myocardinfarct, shock; – Leverinsuffi ciëntie, acute alcoholintoxicatie, alcoholisme (zie rubriek 
Dosering en wijze van toediening). Bijwerkingen: CANAGLIFLOZINE: Samenvatting van het veiligheidsprofi el: De veiligheid van canaglifl ozine 
werd beoordeeld bij 10.285  patiënten met type  2-diabetes, waaronder 5.151  patiënten behandeld met canaglifl ozine in combinatie met 
metformine. Boven dien werd een 18  weken durende, dubbelblinde, placebo gecontroleerde fase II-studie uitgevoerd met tweemaal daagse 
toediening van een dosis (50 mg canaglifl ozine of 150 mg canaglifl ozine als add-on-therapie met 500 mg metformine) bij 279 patiënten, waarbij 
186 patiënten werden behandeld met canaglifl ozine als add-on-therapie met metformine. De primaire beoordeling van de veilig heid en tolerantie 
werd uitgevoerd in een gepoolde analyse (N=2.313) van vier 26 weken durende placebo gecontroleerde klinische studies (monotherapie en 
add-on-therapie met metformine, metformine en een sulfonylureumderivaat, en metformine en pioglitazon). De bijwerkingen die tijdens de 
behandeling het vaakst werden gemeld, waren hypoglykemie bij combinatie met insuline of een sulfonylureumderivaat, vulvovaginale candi diasis, 
urineweginfectie en polyurie of pollakisurie (d.w.z. frequent urineren). Bijwerkingen die leidden tot stopzetting bij ≥ 0,5% van alle met canaglifl ozine 
behandelde patiënten in deze studies waren vulvovaginale candidiasis (0,7% van de vrouwelijke patiënten) en balanitis of balanoposthitis (0,5% 
van de mannelijke patiënten). Aanvullende veiligheids analyses (met inbegrip van langetermijngegevens) van gegevens uit het hele 
canaglifl ozineprogramma (placebo- en actief gecontroleerde studies) werden uitgevoerd om gemelde bijwerkingen te beoordelen teneinde bij-
werkingen vast te stellen (zie tabel 1) (zie rubriek Dosering en wijze van toediening). Bijwerkingen in tabelvorm: De bijwerkingen in tabel 1 zijn 
gebaseerd op de gepoolde analyse van de vier hierboven beschreven 26 weken durende placebogecontroleerde studies (n=2.313). Bij werkingen 
gerapporteerd tijdens wereldwijd postmarketing gebruik van canaglifl ozine zijn ook in deze tabel opge nomen. De onderstaande bijwerkingen zijn 
geclassifi ceerd naar frequentie en Systeem/Orgaanklasse (SOK). De frequentiecategorieën zijn als volgt gedefi nieerd: zeer vaak (≥ 1/10), vaak 
(≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare 
gegevens niet worden bepaald). Tabel  1: Bijwerkingen in tabelvorm (MedDRA) uit placebogecontroleerde studiesa en uit 
postmarketing ervaring: Systeem/orgaanklasse: Frequentie: Bijwerking. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: zeer vaak: Hypo-
glykemie bij combinatie met insuline of sulfonylureumderivaat. soms: Dehydratie*. Zenuwstelselaandoeningen: soms: Duizelig heid 
houdingsafhankelijk*, syncope*. Bloedvataan doeningen: soms: Hypotensie*, orthostatische hypo tensie*. Maagdarm stelsel aandoeningen: 
vaak: Constipatie, dorstb, nausea. Huid- en onderhuid aandoeningen: soms: Rashc, urticaria. niet bekend: Angio-oedeemd. Skeletspierstelsel- 
en bindweefsel aandoeningen: soms: Botbreuke. Nier- en urineweg aandoeningen: vaak: Polyurie of pollakisurief, urineweg infectie 
(pyelonefritis en urosepsis zijn postmarketing gemeld)f. Voortplantings stelsel- en borstaandoeningen: zeer vaak: Vulvovaginale candidiasisg. 
vaak: Balanitis of balanoposthitish. Onderzoeken: vaak: Dyslipidemiei, hematocriet verhoogd j. soms: Bloedcreatinine verhoogdk, bloedureum 
verhoogdl, bloedkalium verhoogdm, bloedfosfaat verhoogdn. * Gerelateerd aan volumedepletie. a  Veiligheidsdataprofi elen uit individuele pivotal 
studies (waaronder studies met patiënten met matige nierinsuffi ciëntie; ouderen [leeftijd ≥ 55 jaar tot ≤ 80 jaar]; patiënten met een verhoogd 
cardiovasculair risico) waren over het algemeen consistent met de bijwerkingen die in deze tabel geïdentifi ceerd worden. b Dorst omvat de termen 
dorst, droge mond en polydipsie. c Rash omvat de termen rash erythemateus, rash gegeneraliseerd, rash vlekkerig, rash maculopapulair, rash 
papulair, rash pruritus, pustuleuze rash en rash vesiculair. d Gebaseerd op postmarketingervaring met canaglifl ozine. e Botbreuk werd gerapporteerd 
bij respectievelijk 0,7% en 0,6% voor canaglifl ozine 100 mg en 300 mg, vergeleken met 0.3% voor placebo. Zie de rubriek over botbreuk 
hieronder voor aanvullende informatie. f Polyurie of pollakisurie omvat de termen polyurie, pollakisurie, dringende urinelozing, nachtelijke mictie 
en urine-output verhoogd. g Vulvovaginale candidiasis omvat de termen vulvovaginale candidiasis, vulvovaginale mycotische infectie, vulvovaginitis, 
vaginale infectie, vulvitis en genitale schimmelinfectie. h Balanitis of balanoposthitis omvat de termen balanitis, balanoposthitis, balanitiscandida 
en genitale schimmelinfectie. i Gemiddelde percentages voor de verhogingen ten opzichte van baseline voor respectievelijk 100 mg en 300 mg 
canaglifl ozine versus placebo waren: totaalcholesterol 3,4% en 5,2% versus 0,9%; HDL-cholesterol 9,4% en 10,3% versus 4,0%; LDL-cholesterol 
5,7% en 9,3% versus 1,3%; non-HDL-cholesterol 2,2% en 4,4% versus 0,7%; triglyceriden 2,4% en 0,0% versus 7,6%. j  Gemiddelde 

veranderingen ten opzichte van baseline in hematocriet waren 2,4% 
en 2,5% voor respectievelijk 100  mg en 300  mg canaglifl ozine, 
tegenover 0,0% voor placebo. k  Gemiddelde percentages veran-
deringen ten opzichte van baseline in creatinine waren 2,8% en 
4,0% voor respectievelijk 100  mg en 300  mg canaglifl ozine, 
tegenover 1,5% voor placebo. l  Gemiddelde percentages veran-
deringen ten opzichte van baseline in BUN waren 17,1% en 18,0% 
voor respectievelijk 100 mg en 300 mg canaglifl ozine, tegenover 
2,7% voor placebo. m Gemiddelde percentages veranderingen ten 
opzichte van baseline in kalium in het bloed waren 0,5% en 1,0% 
voor respectievelijk 100 mg en 300 mg canaglifl ozine, tegenover 
0,6% voor placebo. n Gemiddelde percentages veranderingen ten 
opzichte van baseline in serumfosfaat waren 3,6% en 5,1% voor 
respectievelijk 100  mg en 300  mg canaglifl ozine, tegenover 1,5% voor placebo. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Bijwerkingen 
gerelateerd aan volumedepletie: In de gepoolde analyse van de vier 26 weken durende placebo gecontroleerde studies was de incidentie van alle 
bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie (bijvoorbeeld houdingsafhankelijke duizeligheid, orthostatische hypotensie, hypotensie, dehydratie 
en syncope) 1,2% voor 100 mg canaglifl ozine eenmaal daags, 1,3% voor 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags en 1,1% voor placebo. In de twee 
actief gecontroleerde studies was de incidentie bij canaglifl ozinebehandeling vergelijkbaar met de controlegroepen. In de specifi eke 
cardiovasculaire studie, waarin patiënten in het algemeen ouder waren en een hoger percentage aan diabetescomplicaties hadden, waren de 
incidenties van bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie 2,8% met 100 mg canaglifl ozine eenmaal daags, 4,6% met 300 mg canaglifl ozine 
eenmaal daags en 1,9% met placebo. Om de risicofactoren voor deze bijwerkingen na te gaan, werd een uitgebreidere gepoolde analyse 
uitgevoerd van patiënten (N=9.439) uit acht gecontroleerde fase III-studies met beide doses van canaglifl ozine. In deze gepoolde analyse hadden 
patiënten op lisdiuretica, patiënten met een baseline-eGFR van 30 ml/min/1,73 m2 tot < 60 ml/min/1,73 m2 en patiënten van ≥ 75 jaar in het 
algemeen hogere incidenties van deze bijwerkingen. Voor patiënten op lisdiuretica waren de incidenties 3,2% met 100 mg canaglifl ozine eenmaal 
daags en 8,8% met 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags, tegenover 4,7% in de controlegroep. Voor patiënten met een baseline-eGFR van 
30 ml/min/1,73 m2 tot < 60 ml/min/1,73 m2 of CrCl 30 tot < 60 ml/min waren de incidenties 4,8% met 100 mg canaglifl ozine eenmaal daags 
en 8,1% met 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags, tegenover 2,6% in de controlegroep. Bij patiënten van ≥ 75 jaar waren de incidenties 4,9% 
met 100 mg canaglifl ozine eenmaal daags en 8,7% met 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags, tegenover 2,6% in de controlegroep (zie rubriek 
Dosering en wijze van toediening). In de specifi eke cardio vasculaire studie en de uitgebreidere gepoolde analyse was het aantal stopzettingen als 
gevolg van bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie en ernstige bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie bij canaglifl ozine niet verhoogd. 
Hypoglykemie bij add-on-therapie met insuline of insuline-secretagogen: De frequentie van hypoglykemie was laag (ongeveer 4%) in alle 
behandelgroepen, inclusief placebo, bij gebruik als monotherapie of als add-on- therapie bij metformine. Als canaglifl ozine werd toe gevoegd aan 
behandeling met insuline, werd hypoglykemie waargenomen bij respectievelijk 49,3%, 48,2% en 36,8% van de patiënten behandeld met 100 mg 
canaglifl ozine eenmaal daags, 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags en placebo, en kwam ernstige hypoglykemie voor bij 1,8%, 2,7% en 2,5% 
van de patiënten behandeld met respec tievelijk 100 mg canaglifl ozine eenmaal daags, 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags en placebo. Als 
canagli fl ozine werd toegevoegd aan behandeling met een sulfonylureumderivaat, werd hypoglykemie waargenomen bij respectievelijk 4,1%, 
12,5% en 5,8% van de patiënten behandeld met 100 mg canaglifl ozine eenmaal daags, 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags en placebo (zie 
rubriek Dosering en wijze van toediening). Genitale schimmelinfecties: Vulvovaginale candidiasis (waaronder vulvovaginitis en vulvovaginale 
mycotische infectie) werd gemeld bij respectievelijk 10,4% en 11,4% van de vrouwelijke patiënten die werden behandeld met 100  mg 
canaglifl ozine eenmaal daags en 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags, tegenover 3,2% bij vrouwelijke patiënten behandeld met placebo. De 
meeste meldingen van vulvovaginale candidiasis gebeurden tijdens de eerste vier maanden van de behandeling met canaglifl ozine. Onder 
vrouwelijke patiënten die canaglifl ozine gebruikten, kreeg 2,3% meer dan één infectie. In totaal stopte 0,7% van alle vrouwelijke patiënten met 
canaglifl ozine vanwege vulvo vaginale candidiasis. Candida-balanitis of -balanoposthitis werd gemeld bij respectievelijk 4,2% en 3,7% van de 
mannelijke patiënten die werden behandeld met 100 mg canaglifl ozine eenmaal daags en 300 mg canaglifl ozine eenmaal daags, tegenover 0,6% 
bij mannelijke patiënten behandeld met placebo. Onder mannelijke patiënten die canaglifl ozine gebruikten, had 0,9% meer dan één infectie. In 
totaal stopte 0,5% van de mannelijke patiënten met canaglifl ozine vanwege candida-balanitis of -balano posthitis. In zeldzame gevallen werd 
phimosis gemeld en werd er circumcisie uitgevoerd. Urineweginfecties: Urine weginfecties werden vaker gemeld met 100  mg en 300  mg 
canaglifl ozine eenmaal daags (respectievelijk 5,9% en 4,3%), tegenover 4,0% met placebo. De meeste infecties waren licht tot matig van aard 
en het aantal ernstige bijwerkingen nam niet toe. Personen reageerden op de standaardbehandelingen terwijl de behandeling met canaglifl ozine 
werd voortgezet. Botbreuk: In een cardio vasculaire studie van 4.327 patiënten met een bekende cardiovasculaire aandoening of een hoog risico 
hierop, waren de incidentiecijfers van botbreuk 1,6, 1,6 en 1,1 per 100 patiëntjaren van blootstelling aan respectievelijk canaglifl ozine 100 mg, 
300 mg, en placebo, waarbij de onevenwichtigheid in breuken aanvankelijk optrad binnen de eerste 26 weken van therapie. In andere type 2–
diabetes studies met canaglifl ozine, waarin een algemene diabetespopulatie van ongeveer 5.800 patiënten werd gerekruteerd, werd geen verschil 
in het risico op breuken waargenomen vergeleken met controle. Na 104 weken van behandeling beïnvloedde canaglifl ozine de bot dichtheid niet 
negatief. Bijzondere populaties: Ouderen (≥ 65 jaar oud). In een gepoolde analyse van acht placebogecontroleerde en actief gecontroleerde 
studies was het veiligheidsprofi el van canaglifl ozine bij oudere patiënten in het algemeen consistent met dat bij jongere patiënten. Patiënten van 
≥ 75 jaar hadden een hogere incidentie van bijwerkingen gerelateerd aan volume depletie (zoals houdingsafhankelijke duizeligheid, ortho statische 
hypotensie, hypotensie), met incidenties van 4,9%, 8,7% en 2,6% met respectievelijk 100  mg canaglifl ozine eenmaal daags, 300  mg 
canaglifl ozine eenmaal daags en in de controlegroep. Afnames van de eGFR (-3,6% en -5,2%) werden gemeld met respectievelijk 100 mg 
canaglifl ozine en 300 mg canaglifl ozine, tegenover -3,0% in de controlegroep (zie rubriek Dosering en wijze van toediening). Metformine: Tabel 2 
geeft de bijwerkingen volgens SOK en volgens frequentiecategorie die gerapporteerd zijn bij patiënten die metformine kregen als monotherapie 
en die niet zijn waargenomen bij patiënten die canaglifl ozine kregen. Frequentiecategorieën zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar is uit de 
Samenvatting van de product kenmerken van metformine. Tabel  2: De frequentie van bijwerkingen van metformine vastgesteld uit 
klinische studie- en postmarketinggegevens. Systeem/orgaanklasse: Frequentie: Bijwerking. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: 
zeer zelden: Lactaatacidose, vitamine B

12
-defi ciëntiea. Zenuwstelsel aandoeningen: vaak: Smaakstoornis. Maagdarm stelselaandoeningen: 

zeer vaak: Gastro-intestinale symptomenb. Huid- en onderhuidaandoeningen: zeer zelden: Erytheem, pruritus, urticaria. Lever- en gal-
aandoeningen: zeer zelden: Afwijkende leverfunctie testwaarden, hepatitis. a Langdurige behandeling met metformine werd geassocieerd met 
een daling van de absorptie van vitamine B

12
 wat in zeer zeldzame gevallen kan leiden tot klinisch signifi cante vitamine B

12
-defi ciëntie (bijvoorbeeld 

megaloblastaire anemie). b Gastro-intestinale symptomen, zoals nausea, braken, diarree, buikpijn en verlies van eetlust, treden het vaakst op 
tijdens het starten van de behandeling en verdwijnen in de meeste gevallen spontaan. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk 
om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van 
het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden via : België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (www.fagg.be); Nederland: Nederlands Bijwerkingen 
Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Aard en inhoud van de verpakking: Fles van HDPE met kindveilige sluiting, inductieafsluiting en 
droogmiddel. De fl essen bevatten 20 of 60 fi lmomhulde tabletten. Verpakkingsgrootten: 1 x 20 fi lmomhulde tabletten; 1 x 60 fi lmomhulde 
tabletten; 180 (3 x 60) fi lmomhulde tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. NUMMER(S) VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: 50 mg/850 mg: EU/1/14/918/001 (20 tabletten); EU/1/14/918/002 (60 tabletten); 
EU/1/14/918/003 (180 tabletten). 50 mg/1000 mg: EU/1/14/918/004 (20 tabletten); EU/1/14/918/005 (60 tabletten); EU/1/14/918/006 (180 
tabletten). 150 mg/850 mg: EU/1/14/918/007 (20 tabletten); EU/1/14/918/008 (60 tabletten); EU/1/14/918/009 (180 tabletten). 150 mg/1000 
mg: EU/1/14/918/0010 (20 tabletten); EU/1/14/918/0011 (60 tabletten); EU/1/14/918/0012 (180 tabletten) AFLEVERINGSWIJZE: 
Geneesmiddel op medisch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 20/08/2015. Meer informatie is beschikbaar op verzoek.

1. Voor meer details over specifi eke indicatie en gebruik : zie ook SPK Invokana.
2. Inzucchi SE, et al. Diabetes Care. 2015;38:140-149.
3. Tahrani AA, Barnett AH, et al. SGLT inhibitors in management of diabetes. Lancet Diabetes Endocrinol. 2013 10/2013;1(2):140-151   
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D e formule heeft 
het voordeel 
dat ze direct e n 

tastbaar is, ook al verwijst ze in 
werkelijkheid naar een berekening op 
basis van rekenkundige gemiddelden. 
Het echte voordeel – of de echte kost 
– hangt immers af van de situatie van 
elk gezin, van uw inkomsten, van uw 
consumptiegedrag, enz. De taxshift 
van de federale regering beoogt een 
verlichting van alle lasten (fiscale en 
sociale) die wegen op arbeid en wil een 
‘fiscale verschuiving’ bewerkstelligen 
naar inkomsten uit kapitaal. Met 
andere woorden, de verlichting die 
toegekend wordt aan de ene kant, wordt 
gecompenseerd door een verhoging van 
bepaalde heffingen. Een begrotingsbeleid 
blijft altijd een evenwichtsoefening… Laat 
ons de meest spectaculaire maatregelen 
overlopen.  

Verlaging van de sociale 
bijdragen voor zelfstandigen
Dit is wellicht de meest zichtbare en 
onmiddellijk voelbare maatregel: vanaf 
2016 zal het bedrag van de sociale bij-
dragen van zelfstandigen geleidelijk da-
len. Van 22% van uw inkomsten in 2015 
naar 20,50% in 2018. In een eerste fase 
zal deze gevoelige vermindering van de 
te storten bijdragen een rechtstreekse 
impact hebben op de toestand van uw 
professionele rekening. Juich echter niet 
te snel. De sociale bijdragen zijn immers 
volledig aftrekbaar van uw beroeps-

inkomsten. Met andere woorden, als 
uw bijdragen dalen, dan stijgt uw netto 
belastbaar inkomen. In principe zult u 
dus meer belastingen betalen. Het Riziv 
heeft berekeningen gemaakt op basis 
van een gemiddeld jaarinkomen van een 
zelfstandige, namelijk 21.000 euro. De 
besparing op het niveau van de sociale 
bijdragen zal uitkomen op 450 euro per 
jaar in 2018. Rekening houdend met de 
stijging van het belastbaar inkomen en 
een aanslagvoet van 33%, zou de reële 
besparing in de orde van 300 euro per 
jaar bedragen oftewel gemiddeld 25 
euro netto per maand voor een zelfstan-
dige. 

Afschaffing van de  
sociale bijdragen op de 
eerste aanwerving
U verdrinkt in het werk in uw praktijk en 
had misschien graag iemand aangewor-
ven om uw administratieve taken te ver-
lichten, de afspraken en de relaties met 
uw leveranciers te beheren en alle ande-
re dagelijkse taken die niet rechtstreeks 
onder het medisch beroep vallen. Maar 
zoals voor veel zelfstandigen schrikte de 
kostprijs van deze eerste aanwerving u 
af. Dan is er nu goed nieuws: de regering 

schaft de sociale werkgeversbijdragen 
op de eerste werknemer in dienst af. Met 
andere woorden, elke eerste aanwerving 
tussen 1 januari 2016 en 31 december 
2020 zal een levenslange vrijstelling van 
de sociale werkgeversbijdragen genie-
ten. Deze maatregel is uitsluitend van 
toepassing voor werknemers die aan-
geworven worden met een contract van 
onbepaalde duur. Toch een stevig duwtje 
in de rug voor zelfstandigen die aarzel-
den om aan te werven. 

Vermindering van de 
werkgeversbijdragen op 
de eerste 6 aanwervingen
Onder de nieuwe goedgekeurde maat-
regelen beperkt de vermindering van de 
sociale bijdragen ten laste van de werk-
gever zich niet tot de eerste aanwerving. 
De volgende vijf aanwervingen zijn wel-
iswaar niet vrijgesteld van sociale werk-
geversbijdragen, maar kunnen een ver-
mindering genieten. Volgens de bereke-
ningen van adviesbureau Deloitte zullen 
voor een brutomaandinkomen van 1.500 
euro de sociale bijdragen ten laste van de 
werkgever dalen van 17,3% in 2015 naar 
10,9% in 2019. Voor een bruto maandloon 
van 3.300 euro dalen de door de werkge-

ver verschuldigde bijdragen van 26,7% in 
2015 naar 25% in 2018. Ook hier is het de 
bedoeling de kost van arbeid te verlagen 
om zo meer nieuwe jobs te creëren.  

Herziening van de 
belastingschijven
De fiscale hervorming van de taxshift 
gaat ook gepaard met een herschikking 
van de inkomensschijven voor de bere-
kening van de personenbelasting. Tot op 
heden waren 5 verschillende tarieven 
van toepassing afhankelijk van de inko-
mensschijf: 25%, 30%, 40%, 45% en 50%. 
Tegen 2020 zal het tarief van 30% afge-
schaft worden en zullen de schijven als 
volgt worden gereorganiseerd:

• 0,01 – 8.120 euro: 25%
• 8.120 – 14.330 euro: 40%
• 14.330 – 24.800 euro: 45%
• vanaf 24.800 euro: 50%

De belastinghervorming gaat gepaard 
met een herziening van het stelsel van 
de vrijgestelde quotiteit. Tegen 2019 
wordt het plafond voor het niet te over-
schrijden jaarinkomen van 15.220 euro 
op 25.220 euro gebracht. Het bedrag dat 
een vrijstelling geniet, wordt geünifor-
meerd op 4.785 euro. 
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“100 
euro per 
maand”. 

Nadat ze ons enkele maanden in het ongewisse had gelaten, kondigde 
de federale regering in oktober eindelijk de inhoud van haar taxshift aan: 
een omvangrijk pakket van fiscale hervormingen bedoeld om de economie 
aan te zwengelen. Er is sprake van nieuwigheden inzake sociale bijdra-
gen, belasting op beursmeerwaarden, accijnzen, btw, enz. In één bewe-
ging maakten de Gewesten van het einde van de vakantie gebruik om hun 
eigen maatregelen aan te kondigen. Wij maken een wandeling door het 
taxshift-menu om te bekijken wat binnenkort minder of meer zal kosten. 

De veelbesproken taxshift:  
winnen of verliezen we erbij?
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Verhoging van de  
roerende voorheffing
Om de aan de ene kant toegestane ver-
minderingen te compenseren, moeten 
bepaalde heffingen aan de andere kant 
worden verhoogd. We gaan hier niet 
in detail treden voor de accijnzen op 
diesel, tabak en alcohol, we vermelden 
enkel dat er een taks op suikerhouden-
de frisdranken komt en dat de btw op 
elektriciteit van 6% naar 21% gaat. Wij 
willen het vooral hebben over uw finan-
ciën en uw bankrekening. Naargelang 
de samenstelling van uw portefeuille 
zult u inderdaad de gevolgen ondervin-
den van de verhoging van de roerende 
voorheffing die van 25% op 27% wordt 
gebracht (komende van 15% in 2011).

Deze voorheffing is van toepassing op 
de inkomsten uit uw financiële produc-
ten, met uitzondering van het ‘gere-
glementeerd’ spaargeld. Het gaat om 
aandelendividenden, obligatiecoupons, 
rente op een termijnrekening, enz. Deze 
voorheffing is eveneens van toepassing 
op gemengde sicavs en obligatiefond-
sen (als het obligatiegedeelte meer dan 
25% van de samenstelling van het fonds 
vertegenwoordigt). Voor de rente op zo-
genaamde gereglementeerde spaarre-
keningen blijft de roerende voorheffing 
onveranderd op 15%, met nog steeds 
een vrijstelling voor de eerste intrest-
schijf van 1.900 euro. 

Speculatietaks
De regering wou een krachtig signaal 
uitsturen en aantonen dat ze financië-
le speculatie wel degelijk durft aan te 
pakken. Het resultaat van deze denko-
efening leidde tot een taks op de meer-
waarden uit aandelen en dit zou de 
belastingverschuiving van inkomsten 
uit arbeid naar inkomsten uit kapitaal 
moeten symboliseren. Het gaat om een 
afhouding van 33% op de meerwaar-
den uit de verkoop van aandelen die 
sinds minder dan 6 maanden in bezit 
zijn. De taks is enkel van toepassing 
op aandelen, opties en warrants. Voor 
het ogenblik is nog niets beslist over 
obligaties (nochtans waren de laatste  
financiële crisissen het resultaat van 
speculatie op de obligatiemarkten),  

sicavs, trackers, afgeleide producten, 
enz. 
Een andere beperking van formaat: de 
speculatietaks betreft alleen particuliere 
beleggers… die nochtans minder dan 5% 
vertegenwoordigen van de transacties 
op Euronext Brussels. Banken, hedge 
funds, verzekeringsmaatschappijen, pen-
sioenfondsen, enz. vallen dus buiten het 
toepassingsveld van deze taks. 
Deze talrijke beperkingen brengen waar-
nemers aan het twijfelen over de doel-
treffendheid van een dergelijke taks, die 
kennelijk de ‘kleine’ belegger laat betalen 
voor de excessen van instellingen die zich 
toeleggen op trading op korte termijn. 

De groepsverzekering 
wordt afgeroomd
De discussie loopt al geruime tijd. Voor de 
tweede pensioenpijler begon het wette-
lijk gewaarborgd minimumrendement op 
de groepsverzekeringen stilaan een ern-
stig probleem te vormen voor de verze-
keraars. In een context van quasi nulrente 
werd het erg lastig om rendementen van 
3,35% te garanderen op de bijdragen van 
de werkgever en van 3,75% op die van de 
werknemer. De regering besliste daarom 
dit gewaarborgd minimumrendement 
neerwaarts bij te stellen. Voortaan zal het 
jaarlijks berekend worden in functie van 
de rente van de Belgische staatslening 
op 10 jaar (OLO). Het rendement zal 65% 
van deze rentevoet moeten bedragen, 

zonder onder de drempel van 1,75% te 
zakken. Ter informatie, het rendement 
van de Belgische staatslening op 10 jaar 
bedraagt vandaag 0,90%. Deze nieuwe 
rente politiek voor de groepsverzekering 
betreft niet de reeds opgebouwde reser-
ves. Die blijven de oude gewaarborgde 
rendementen genieten en alleen de nieu-
we bijdragen worden dus getroffen door 
de renteverlaging. 
Deze maatregelen maken strikt geno-
men geen deel uit van de taxshift, maar 
hebben wel rechtstreekse gevolgen voor 
uw pensioenkapitaal als u over een 
groepsverzekering beschikt. 

Conclusie
Bij het overlopen van de verschillende 
maatregelen kunnen moeilijk algemene 
conclusies worden geformuleerd bij de 
fameuze taxshift. Wie wint en wie verliest 
erbij? Alles hangt af van uw persoonlijke 
situatie, inkomsten, vermogen, consump-
tiegewoonten, enz. Maar één ding is ze-
ker: de verlaging van de sociale bijdragen 
op de eerste aanwervingen zou logischer-
wijze tot nieuwe jobs moeten leiden. Voor 
het overige staat het iedereen vrij om te 
oordelen. Hoe dan ook, een fiscale her-
vorming moet altijd gecompenseerd 
worden en komt in de praktijk meestal 
neer op een vestzak-broekzakoperatie. ❚

Albin Wantier

De eerste aanwerving 
tussen 1 januari 

2016 en 31 december 
2020 zal volledig en 
levenslang vrijgesteld 
worden van sociale 

werkgeversbijdragen. 
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In het Waals 
Gewest  
was de maatregel die het meeste 
inkt deed vloeien de verhoging van 
de registratierechten voor meer-
voudige eigenaars. Vanaf de derde 
vastgoedaankoop (uitgezonderd 
garages en winkelpanden), stijgen 
de registratierechten van 12,50% 
naar 15%. Wat dit betreft, biedt 
Vlaanderen nog steeds het interes-
santste tarief met 10%. 

In het Vlaams Gewest  
maakt de autofiscaliteit een interessante bocht en 
wordt het gebruik van minder vervuilende auto’s 
steeds sterker aangemoedigd. Getuige de recentste 
maatregel: tot in 2020 zijn voertuigen op aardgas 
(CNG – compressed natural gas), een minder ver-
vuilende brandstof dan diesel, volledig vrijgesteld 
van de inschrijvingstaks en de jaarlijkse ver-
keersbelasting. In vergelijking met de 
tarieven voor auto’s met een grote ci-
linderinhoud betekent het initiatief van 
de Vlaamse regering een forse duw in 
de rug voor eigenaars van dit type groene 
wagens.

In het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 
werd dan weer aan de onroerende voorheffing gesleuteld. 
Naargelang de gemeenten stijgt deze van 10 naar 12%. Deze 
verhoging van de onroerende fiscaliteit zal gecompenseerd 
worden door een belastingvermindering van 120 euro voor 
Brusselse eigenaren. De vrijstelling op de registratierechten 
voor de aankoop van een eerste woning wordt bovendien van 
60.000 op 175.000 euro gebracht. 

De Gewesten maakten van het einde van de  
zomervakantie gebruik om enkele aanpassingen 
door te voeren op het niveau van de over-

gehevelde fiscale bevoegdheden. 

En op het niveau van de Gewesten?

Tot slot melden we nog dat wat de 
registratierechten op schenkingen 
betreft, het Waals Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
hun tarieven neerwaarts herzien 
om ze gaandeweg gelijk te schake-
len met de voordeligere tarieven in 
het Vlaams Gewest. 
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JANUMET 50/850 mg en 50/1000 mg

56 tab.  =  51,81 € 
196 tab. =  143,63 € 

STERKE HbA1c-DALING1

sitagliptine + metformine vergelijkbaar  
met SU* + metformine

GEWICHTSNEUTRAAL EN GERING RISICO 
 OP HYPOGLYCEMIE2,3

vs SU* + metformine

Dit is een artistieke weergave en dient enkel ter illustratie.

1. Nauck et al. for the sitagliptin study 024 group. Efficacy and safety of the 
dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, sitagliptin, compared with the sulphonylurea, 
glipizide, in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin 
alone: a randomized, doubleblind, non-inferiority trial. Diabetes Obes Metab. 
2007; 9:194–205. 2. Krobot et al. Lower risk of hypoglycemia with sitagliptin 
compared to glipizide when either is added to metformin therapy: a pre-specified 
analysis adjusting for the most recently measured HbA1c value. Current 
Medical Research & Opinion 2012;28(8):1281–1287. 3. Seck et al. Safety 
and efficacy of treatment with sitagliptin or glipizide in patients with type 2 
diabetes inadequately controlled on metformin: a 2-year study. Int J Clin Pract 
2010;64(5):562–576.
*SU = sulfonylureas

MSD Belgium BVBA - Lynx Binnenhof 5 - 1200 Brussel
(sitagliptine/metformine, MSD)

®

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Janumet 50 mg/850 mg filmomhulde tabletten, Janumet 50 
mg/1000 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWAN- TITATIEVE SAMENSTELLING 
Elke tablet bevat sitagliptinefosfaatmonohydraat equivalent aan 50 mg sitagliptine en 850 mg of 
1000 mg metforminehydrochloride. Voor de volledige  lijst  van hulpstoffen,  zie rubriek  6.1. 3. 
FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde  tablet  (tablet). 50/850  mg Capsulevormige,  roze, fil-
momhulde tablet met aan één zijde ’515’. 50/1000 mg Capsulevormige, rode, filmomhulde tablet met 
aan één zijde ‘577’. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Voor volwassen 
patiënten met type 2-diabetes mellitus: Janumet is geïndiceerd, als aanvulling op dieet en lichaams-
beweging, voor verbetering van de bloedg- lucoseregulatie bij patiënten die niet optimaal geregu-
leerd zijn met de maximale verdraagbare dosis van metformine alleen of patiënten die al behandeld 
worden met een combinatie van sitagliptine en metformine. Janumet is geïndiceerd in combinatie 
met een sulfonylureumderivaat  (een drievoudige combinatiebehandeling), als aanvulling op dieet 
en lichaamsbeweging, bij patiënten die niet optimaal gereguleerd zijn met de maximale verdraag-
bare dosis van metformine en een sulfonylureumderivaat. Janumet is geïndiceerd als drievoudige 
combinatiebehandeling met een peroxisome proliferator-activated  receptor gamma (PPARγ)-ago-
nist (een thiazolidinedion) als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging bij patiënten die niet opti-
maal gereguleerd zijn met de maximale verdraagbare dosis van metformine en een PPARγ-agonist. 
Janumet  is ook geïndiceerd als toevoeging bij insuline (drievoudige combinatiebehandeling) als 
aanvulling op dieet en lichaamsbeweging voor verbetering van de bloedglucoseregulatie bij patiënt-
en die niet optimaal gereguleerd zijn met stabiele doses insuline en metformine alleen. 4.2 Doser-
ing en wijze van toediening Dosering De dosis van de bloedglucoseverlagende therapie met Jan-
umet moet individueel worden in-
gesteld op geleide van het huidige 
medi- catieschema, de werkzaamheid 
en de verdraagbaarheid, waarbij de 
maximale aanbevolen dagelijkse dosis 
van 100 mg sitagliptine niet overschre-
den mag worden. Voor patiënten die 
onvoldoende gereguleerd zijn met 
de maximale verdraagbare dosis 
van metformine  als monotherapie 
Voor patiënten die onvoldoende gereg-
uleerd zijn met metformine alleen, is 
de gebruikelijke aanvangsdosering 
tweemaal daags met 50 mg sitaglip-
tine (totaal 100 mg per dag) plus de 
dosis metformine die de patiënt al geb-
ruikt. Voor patiënten die overstappen 
van sitagliptine  en metformine  als 
aparte tabletten Bij patiënten die 
overstappen van sitagliptine en met-
formine als aparte tabletten, wordt 
aangeraden om als aanvangsdosering 
dezelfde doses sitagliptine en met-
formine te kiezen die de patiënt al geb-
ruikt. Voor patiënten die onvoldo-
ende gereguleerd zijn op een combi-
natiebehandeling met de maximale 
verdraagbare dosis van metformine 
en een sulfonylureumderivaat De 
dosering moet sitagliptine leveren in 
een dosis van 50 mg tweemaal daags 
(totaal 100 mg per dag) en een dosis 
metformine die ongeveer gelijk is aan 
de dosis die al wordt gebruikt. Als Janu-
met wordt gebruikt in combinatie met 
een sulfonylureumderivaat, kan het 
nodig zijn om de dosering van het sulfo-
ny- lureumderivaat te verlagen om de 
kans op hypoglykemie te verminderen 
(zie rubriek 4.4). Voor patiënten die 
onvoldoende gereguleerd zijn op 
een combinatiebehandeling met de 
maximale verdraagbare dosis van 
metformine en een PPARγ-agonist 
De dosering  moet sitagliptine  leveren 
in een dosis van 50 mg tweemaal 
daags (totaal 100 mg per dag) en een 
dosis metformine die ongeveer gelijk is 
aan de dosis die al wordt gebruikt. 
Voor patiënten die onvoldoende ge-
reguleerd zijn op een combinatiebe-
handeling met insuline en de maxi-
male verdraagbare dosis van met-
formine De dosering moet sitagliptine 
leveren in een dosis van 50 mg twee-
maal daags (totaal 100 mg per dag) en 
een dosis metformine die ongeveer 
gelijk is aan de dosis die al wordt geb-
ruikt. Als Janumet gebruikt wordt in 
combinatie met insuline, kan een lage-
re dosis insuline nodig zijn om het risi-
co op hypoglykemie te verminderen 
(zie rubriek 4.4). Janumet is verkrijg-
baar in sterkten van 50 mg sitagliptine 
met 850 mg metforminehydrochloride 
of 1000 mg metforminehydrochloride, 
zodat de dosering van metformine ge-
varieerd kan worden. De patiënten 
moeten hun aanbevolen dieet met een 
goed over de dag verdeelde koolhy-
draatopname voortzetten. Speciale po-
pulaties Nierfunctiestoornis  Voor patiënten met een lichte nierfunctiestoornis  (creatinineklaring  
[CrCl] ≥ 60 ml/ min) is geen dosisaanpassing nodig. Janumet mag niet worden gebruikt bij patiënten 
met een matige of ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 60 ml/min) (zie rubrieken 4.3 en 
4.4). Leverfunctiestoornis Janumet moet niet worden gebruikt bij patiënten met een leverfunc-
tiestoornis  (zie rubrieken 4.3 en 5.2). Ouderen Bij oudere patiënten moet Janumet voorzichtig 
worden gebruikt omdat metformine en sitagliptine door de nieren worden uitgescheiden. Met name 
in deze groep is controle van de nierfunctie noodzakelijk om metforminegerelateerde lactaatacido-
se te helpen voorkomen (zie rubrieken 4.3 en 4.4). Er zijn slechts beperkte veiligheidsgegevens 
beschikbaar over sitagliptine bij patiënten ouder dan 75 jaar, zodat sitagliptine in deze groep met 
voorzichtigheid gebruikt moet worden. Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van 
Janumet voor gebruik bij kinderen vanaf de geboorte en jongeren tot 18 jaar zijn niet vastgesteld. 
Er zijn geen ge- gevens beschikbaar. Wijze van toediening Janumet moet tweemaal daags bij de 
maaltijd worden ingenomen om de gastro-intestinale bijwerkingen van metformine te verminderen. 
4.3 Contra-indicaties Janumet is gecontra-indiceerd bij patiënten met: - overgevoeligheid voor de 
werkzame stoffen of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen (zie rubrieken 4.4 en 4.8); 
- diabetische ketoacidose, diabetisch precoma; - matige en ernstige nierfunctiestoornis (creatinine-
klaring < 60 ml/min) (zie rubriek 4.4); - acute aandoeningen waarbij een risico van verandering van 
de nierfunctie bestaat, zoals:1. dehydratie, 2. ernstige infectie, 3. shock, 4. intravasculaire toedie-
ning van jodiumhoudende contrastmiddelen (zie rubriek 4.4); - acute of chronische aandoeningen 
die weefselhypoxie kunnen veroorzaken, zoals: 1. hartfalen of respiratoire insufficiëntie, 2. recent 

myocardinfarct, 3. shock; - leverfunctiestoornis; - 
acute alcoholvergiftiging, alcoholisme; - borstvoe-
ding.4.8 Bijwerkingen Samenvatting van het vei-
ligheidsprofiel  Er is geen therapeutisch klinisch 
onderzoek verricht met tabletten Janumet, maar de 
bio-equivalentie van Janumet met een combinatie 
van sitagliptine en metformine is aangetoond (zie 
rubriek 5.2). Ernstige bijwerkingen, waaronder pan-
creatitis en overgevoeligheids- reacties, zijn gemeld. 
Hypoglykemie is gemeld in combinatie met sulfonylureumderivaten (13,8 %) en insuline (10,9 %). 
Sitagliptine en metformine Tabel met bijwerkingen Bijwerkingen worden hieronder vermeld als 
de MedDRA-voorkeursterm per systeem/orgaanklasse en absolute frequentie (tabel 1). De frequen-
ties zijn gedefinieerd als: 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) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens 
niet worden bepaald). Tabel 1. De frequentie van bijwerkingen, vastgesteld in placebogecon-
troleerd klinisch onderzoek met sitagliptine en metformine alleen, en postmarketingervaring- 
Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeiligheidsreacties waaronder anafylaxie*, † (Frequentie 
niet bekend), - voedings- en stofwisselingsstoornissen: hypoglykemie† (vaak), - zenuwstelaandoe-
ningen: slaperigheid (soms), - ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastenumaandoeningen: in-
terstitiële longziekte* (Frequentie niet bekend), - maag-darmstelselaandoeningen: diarree (soms), 
misselijkheid (vaak), flatulentie (vaak), obstipatie (soms), pijn in de bovenbuik (soms), braken 

(vaak), acute pancreatitis*, † (Frequen-
tie niet bekend), fatale en niet-fatale he-
morragische en necrotiserende pancre-
atitis*, † (Frequentie niet bekend), - 
huid- en onderhuidaandoeningen: an-
gio-oedeem*, † (Frequentie niet be-
kend), uitslag*, † (Frequentie niet be-
kend), urticaria*, † (Frequentie niet be-
kend), cutane vasculitis*, † (Frequentie 
niet bekend), exfoliatieve huidaandoe-
ningen waaronder het Stevens-Johns-
on-syndroom*, † (Frequentie niet be-
kend), - skeletspierstelsel- en bindweef-
selaandoeningen: artralgie* (Frequentie 
niet bekend), myalgie* (Frequentie niet 
bekend), pijn in de extremiteiten* (Fre-
quentie niet bekend), rugpijn* (Frequen-
tie niet bekend), - nier- en urinewegaan-
doeningen: verminderde nierfunctie* 
(Frequentie niet bekend), acuut nierfa-
len* (Frequentie niet bekend), *Bijwer-
kingen werden vastgesteld door middel 
van postmarketingsurveillance. † Zie ru-
briek 4.4 Beschrijving van geselecteer-
de bijwerkingen Sommige bijwerkingen 
werden vaker waargenomen in studies 
met het gecombineerde gebruik van si-
tagliptine en metformine met andere an-
tidiabetica dan in studies met sitagliptine 
en metformine alleen. Dit zijn onder an-
dere hypoglykemie (frequentie zeer vaak 
met sulfonylureumderivaten of insuline), 
obstipatie (vaak met sulfonylureumderi-
vaten), perifeer oedeem (vaak met piog-
litazon) en hoofdpijn en droge mond 
(soms met insuline). Sitagliptine In stu-
dies met sitagliptine 100 mg eenmaal 
daags als monotherapie in vergelijking 
met placebo, werden de volgende bij-
werkingen gemeld: hoofdpijn, hypogly-
kemie, obstipatie en duizeligheid. Bij 
deze patiënten werden de volgende bij-
werkingen die niet direct in verband kon-
den worden gebracht met het genees-
middel, gemeld bij ten minste 5 % van de 
patiënten: bovensteluchtweginfecties en 
nasofaryngi- tis. Daarnaast werden os-
teoartritis en pijn in de ledematen ge-
meld met de frequentie ‘soms’ (> 0,5 % 
vaker bij sitagliptinegebruikers dan in 
de controlegroep). Metformine Gas-
tro-intestinale symptomen werden zeer 
vaak gemeld in klinische studies en bij 
postmarketing gebruik van metformine. 
Gastro-intestinale symptomen zoals 
misselijkheid, braken, diarree, abdomi-
nale pijn en verlies van eetlust komen 
het vaakst tijdens de start van de behan-
deling voor en verdwijnen in de meeste 
gevallen vanzelf. Bijkomende bijwerkin-
gen die samenhangen met metformine 
zijn onder andere metaalsmaak (vaak), 
melkzuur-acidose, leverfunctiestoornis-
sen, hepatitis, urticaria, erytheem en 
pruritus (zeer zelden). Langetermijnbe-
handeling met metformine is in verband 
gebracht met een afname van de ab-
sorptie van vitamine B12 die in zeer 
zeldzame gevallen kan leiden tot klinisch 
significante vitamine B12-deficiëntie 
(bijv. megaloblastaire anemie). De fre-

quentiecategorieën zijn gebaseerd op gegevens uit de Samenvatting van de Productkenmerken 
van metformine, beschikbaar in de EU.Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk 
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via het nationale meldsysteem: voor België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezond-
heidsproducten. Afdeling Vigilantie. EUROSTATION II. Victor Hortaplein, 40/ 40. B-1060 Brussel. 
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NING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Janumet 50/850 mg  EU/1/08/455/001 
EU/1/08/455/002  EU/1/08/455/003  EU/1/08/455/004  EU/1/08/455/005  EU/1/08/455/006  
EU/1/08/455/007  EU/1/08/455/015  EU/1/08/455/017 EU/1/08/455/019 EU/1/08/455/020 50/1000mg  
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lenging: 13 maart 2013 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 03/2015 Gedetailleerde 
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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Janumet 50 mg/850 mg filmomhulde tabletten, Janumet 50 
mg/1000 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWAN- TITATIEVE SAMENSTELLING 
Elke tablet bevat sitagliptinefosfaatmonohydraat equivalent aan 50 mg sitagliptine en 850 mg of 
1000 mg metforminehydrochloride. Voor de volledige  lijst  van hulpstoffen,  zie rubriek  6.1. 3. 
FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde  tablet  (tablet). 50/850  mg Capsulevormige,  roze, fil-
momhulde tablet met aan één zijde ’515’. 50/1000 mg Capsulevormige, rode, filmomhulde tablet met 
aan één zijde ‘577’. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Voor volwassen 
patiënten met type 2-diabetes mellitus: Janumet is geïndiceerd, als aanvulling op dieet en lichaams-
beweging, voor verbetering van de bloedg- lucoseregulatie bij patiënten die niet optimaal geregu-
leerd zijn met de maximale verdraagbare dosis van metformine alleen of patiënten die al behandeld 
worden met een combinatie van sitagliptine en metformine. Janumet is geïndiceerd in combinatie 
met een sulfonylureumderivaat  (een drievoudige combinatiebehandeling), als aanvulling op dieet 
en lichaamsbeweging, bij patiënten die niet optimaal gereguleerd zijn met de maximale verdraag-
bare dosis van metformine en een sulfonylureumderivaat. Janumet is geïndiceerd als drievoudige 
combinatiebehandeling met een peroxisome proliferator-activated  receptor gamma (PPARγ)-ago-
nist (een thiazolidinedion) als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging bij patiënten die niet opti-
maal gereguleerd zijn met de maximale verdraagbare dosis van metformine en een PPARγ-agonist. 
Janumet  is ook geïndiceerd als toevoeging bij insuline (drievoudige combinatiebehandeling) als 
aanvulling op dieet en lichaamsbeweging voor verbetering van de bloedglucoseregulatie bij patiënt-
en die niet optimaal gereguleerd zijn met stabiele doses insuline en metformine alleen. 4.2 Doser-
ing en wijze van toediening Dosering De dosis van de bloedglucoseverlagende therapie met Jan-
umet moet individueel worden in-
gesteld op geleide van het huidige 
medi- catieschema, de werkzaamheid 
en de verdraagbaarheid, waarbij de 
maximale aanbevolen dagelijkse dosis 
van 100 mg sitagliptine niet overschre-
den mag worden. Voor patiënten die 
onvoldoende gereguleerd zijn met 
de maximale verdraagbare dosis 
van metformine  als monotherapie 
Voor patiënten die onvoldoende gereg-
uleerd zijn met metformine alleen, is 
de gebruikelijke aanvangsdosering 
tweemaal daags met 50 mg sitaglip-
tine (totaal 100 mg per dag) plus de 
dosis metformine die de patiënt al geb-
ruikt. Voor patiënten die overstappen 
van sitagliptine  en metformine  als 
aparte tabletten Bij patiënten die 
overstappen van sitagliptine en met-
formine als aparte tabletten, wordt 
aangeraden om als aanvangsdosering 
dezelfde doses sitagliptine en met-
formine te kiezen die de patiënt al geb-
ruikt. Voor patiënten die onvoldo-
ende gereguleerd zijn op een combi-
natiebehandeling met de maximale 
verdraagbare dosis van metformine 
en een sulfonylureumderivaat De 
dosering moet sitagliptine leveren in 
een dosis van 50 mg tweemaal daags 
(totaal 100 mg per dag) en een dosis 
metformine die ongeveer gelijk is aan 
de dosis die al wordt gebruikt. Als Janu-
met wordt gebruikt in combinatie met 
een sulfonylureumderivaat, kan het 
nodig zijn om de dosering van het sulfo-
ny- lureumderivaat te verlagen om de 
kans op hypoglykemie te verminderen 
(zie rubriek 4.4). Voor patiënten die 
onvoldoende gereguleerd zijn op 
een combinatiebehandeling met de 
maximale verdraagbare dosis van 
metformine en een PPARγ-agonist 
De dosering  moet sitagliptine  leveren 
in een dosis van 50 mg tweemaal 
daags (totaal 100 mg per dag) en een 
dosis metformine die ongeveer gelijk is 
aan de dosis die al wordt gebruikt. 
Voor patiënten die onvoldoende ge-
reguleerd zijn op een combinatiebe-
handeling met insuline en de maxi-
male verdraagbare dosis van met-
formine De dosering moet sitagliptine 
leveren in een dosis van 50 mg twee-
maal daags (totaal 100 mg per dag) en 
een dosis metformine die ongeveer 
gelijk is aan de dosis die al wordt geb-
ruikt. Als Janumet gebruikt wordt in 
combinatie met insuline, kan een lage-
re dosis insuline nodig zijn om het risi-
co op hypoglykemie te verminderen 
(zie rubriek 4.4). Janumet is verkrijg-
baar in sterkten van 50 mg sitagliptine 
met 850 mg metforminehydrochloride 
of 1000 mg metforminehydrochloride, 
zodat de dosering van metformine ge-
varieerd kan worden. De patiënten 
moeten hun aanbevolen dieet met een 
goed over de dag verdeelde koolhy-
draatopname voortzetten. Speciale po-
pulaties Nierfunctiestoornis  Voor patiënten met een lichte nierfunctiestoornis  (creatinineklaring  
[CrCl] ≥ 60 ml/ min) is geen dosisaanpassing nodig. Janumet mag niet worden gebruikt bij patiënten 
met een matige of ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 60 ml/min) (zie rubrieken 4.3 en 
4.4). Leverfunctiestoornis Janumet moet niet worden gebruikt bij patiënten met een leverfunc-
tiestoornis  (zie rubrieken 4.3 en 5.2). Ouderen Bij oudere patiënten moet Janumet voorzichtig 
worden gebruikt omdat metformine en sitagliptine door de nieren worden uitgescheiden. Met name 
in deze groep is controle van de nierfunctie noodzakelijk om metforminegerelateerde lactaatacido-
se te helpen voorkomen (zie rubrieken 4.3 en 4.4). Er zijn slechts beperkte veiligheidsgegevens 
beschikbaar over sitagliptine bij patiënten ouder dan 75 jaar, zodat sitagliptine in deze groep met 
voorzichtigheid gebruikt moet worden. Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van 
Janumet voor gebruik bij kinderen vanaf de geboorte en jongeren tot 18 jaar zijn niet vastgesteld. 
Er zijn geen ge- gevens beschikbaar. Wijze van toediening Janumet moet tweemaal daags bij de 
maaltijd worden ingenomen om de gastro-intestinale bijwerkingen van metformine te verminderen. 
4.3 Contra-indicaties Janumet is gecontra-indiceerd bij patiënten met: - overgevoeligheid voor de 
werkzame stoffen of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen (zie rubrieken 4.4 en 4.8); 
- diabetische ketoacidose, diabetisch precoma; - matige en ernstige nierfunctiestoornis (creatinine-
klaring < 60 ml/min) (zie rubriek 4.4); - acute aandoeningen waarbij een risico van verandering van 
de nierfunctie bestaat, zoals:1. dehydratie, 2. ernstige infectie, 3. shock, 4. intravasculaire toedie-
ning van jodiumhoudende contrastmiddelen (zie rubriek 4.4); - acute of chronische aandoeningen 
die weefselhypoxie kunnen veroorzaken, zoals: 1. hartfalen of respiratoire insufficiëntie, 2. recent 

myocardinfarct, 3. shock; - leverfunctiestoornis; - 
acute alcoholvergiftiging, alcoholisme; - borstvoe-
ding.4.8 Bijwerkingen Samenvatting van het vei-
ligheidsprofiel  Er is geen therapeutisch klinisch 
onderzoek verricht met tabletten Janumet, maar de 
bio-equivalentie van Janumet met een combinatie 
van sitagliptine en metformine is aangetoond (zie 
rubriek 5.2). Ernstige bijwerkingen, waaronder pan-
creatitis en overgevoeligheids- reacties, zijn gemeld. 
Hypoglykemie is gemeld in combinatie met sulfonylureumderivaten (13,8 %) en insuline (10,9 %). 
Sitagliptine en metformine Tabel met bijwerkingen Bijwerkingen worden hieronder vermeld als 
de MedDRA-voorkeursterm per systeem/orgaanklasse en absolute frequentie (tabel 1). De frequen-
ties zijn gedefinieerd als: 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) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens 
niet worden bepaald). Tabel 1. De frequentie van bijwerkingen, vastgesteld in placebogecon-
troleerd klinisch onderzoek met sitagliptine en metformine alleen, en postmarketingervaring- 
Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeiligheidsreacties waaronder anafylaxie*, † (Frequentie 
niet bekend), - voedings- en stofwisselingsstoornissen: hypoglykemie† (vaak), - zenuwstelaandoe-
ningen: slaperigheid (soms), - ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastenumaandoeningen: in-
terstitiële longziekte* (Frequentie niet bekend), - maag-darmstelselaandoeningen: diarree (soms), 
misselijkheid (vaak), flatulentie (vaak), obstipatie (soms), pijn in de bovenbuik (soms), braken 

(vaak), acute pancreatitis*, † (Frequen-
tie niet bekend), fatale en niet-fatale he-
morragische en necrotiserende pancre-
atitis*, † (Frequentie niet bekend), - 
huid- en onderhuidaandoeningen: an-
gio-oedeem*, † (Frequentie niet be-
kend), uitslag*, † (Frequentie niet be-
kend), urticaria*, † (Frequentie niet be-
kend), cutane vasculitis*, † (Frequentie 
niet bekend), exfoliatieve huidaandoe-
ningen waaronder het Stevens-Johns-
on-syndroom*, † (Frequentie niet be-
kend), - skeletspierstelsel- en bindweef-
selaandoeningen: artralgie* (Frequentie 
niet bekend), myalgie* (Frequentie niet 
bekend), pijn in de extremiteiten* (Fre-
quentie niet bekend), rugpijn* (Frequen-
tie niet bekend), - nier- en urinewegaan-
doeningen: verminderde nierfunctie* 
(Frequentie niet bekend), acuut nierfa-
len* (Frequentie niet bekend), *Bijwer-
kingen werden vastgesteld door middel 
van postmarketingsurveillance. † Zie ru-
briek 4.4 Beschrijving van geselecteer-
de bijwerkingen Sommige bijwerkingen 
werden vaker waargenomen in studies 
met het gecombineerde gebruik van si-
tagliptine en metformine met andere an-
tidiabetica dan in studies met sitagliptine 
en metformine alleen. Dit zijn onder an-
dere hypoglykemie (frequentie zeer vaak 
met sulfonylureumderivaten of insuline), 
obstipatie (vaak met sulfonylureumderi-
vaten), perifeer oedeem (vaak met piog-
litazon) en hoofdpijn en droge mond 
(soms met insuline). Sitagliptine In stu-
dies met sitagliptine 100 mg eenmaal 
daags als monotherapie in vergelijking 
met placebo, werden de volgende bij-
werkingen gemeld: hoofdpijn, hypogly-
kemie, obstipatie en duizeligheid. Bij 
deze patiënten werden de volgende bij-
werkingen die niet direct in verband kon-
den worden gebracht met het genees-
middel, gemeld bij ten minste 5 % van de 
patiënten: bovensteluchtweginfecties en 
nasofaryngi- tis. Daarnaast werden os-
teoartritis en pijn in de ledematen ge-
meld met de frequentie ‘soms’ (> 0,5 % 
vaker bij sitagliptinegebruikers dan in 
de controlegroep). Metformine Gas-
tro-intestinale symptomen werden zeer 
vaak gemeld in klinische studies en bij 
postmarketing gebruik van metformine. 
Gastro-intestinale symptomen zoals 
misselijkheid, braken, diarree, abdomi-
nale pijn en verlies van eetlust komen 
het vaakst tijdens de start van de behan-
deling voor en verdwijnen in de meeste 
gevallen vanzelf. Bijkomende bijwerkin-
gen die samenhangen met metformine 
zijn onder andere metaalsmaak (vaak), 
melkzuur-acidose, leverfunctiestoornis-
sen, hepatitis, urticaria, erytheem en 
pruritus (zeer zelden). Langetermijnbe-
handeling met metformine is in verband 
gebracht met een afname van de ab-
sorptie van vitamine B12 die in zeer 
zeldzame gevallen kan leiden tot klinisch 
significante vitamine B12-deficiëntie 
(bijv. megaloblastaire anemie). De fre-

quentiecategorieën zijn gebaseerd op gegevens uit de Samenvatting van de Productkenmerken 
van metformine, beschikbaar in de EU.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. Be-
roepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden 
via het nationale meldsysteem: voor België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezond-
heidsproducten. Afdeling Vigilantie. EUROSTATION II. Victor Hortaplein, 40/ 40. B-1060 Brussel. 
(Website: www.fagg.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be).  7. HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Merck  Sharp & Dohme Ltd. Hertford  
Road, Hoddes- don Hertfordshire EN11 9BU Verenigd Koninkrijk 8. NUMMER(S) VAN DE VERGUN-
NING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Janumet 50/850 mg  EU/1/08/455/001 
EU/1/08/455/002  EU/1/08/455/003  EU/1/08/455/004  EU/1/08/455/005  EU/1/08/455/006  
EU/1/08/455/007  EU/1/08/455/015  EU/1/08/455/017 EU/1/08/455/019 EU/1/08/455/020 50/1000mg  
EU/1/08/455/008 EU/1/08/455/009 EU/1/08/455/010 EU/1/08/455/011 EU/1/08/455/012 
EU/1/08/455/013 EU/1/08/455/014 EU/1/08/455/016 EU/1/08/455/018 EU/1/08/455/021 
EU/1/08/455/022 9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VER- LENGING VAN DE VER-
GUNNING Datum  van eerste  verlening  van de vergunning:  16 juli 2008 Datum van laatste ver-
lenging: 13 maart 2013 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 03/2015 Gedetailleerde 
informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelen-
bureau(http://www.ema.europa.eu). Aflevering: enkel op medisch voorschrift.

DIAB-1126358-0002  Date of last revision 09/2015

PUB Janumet 317x250 SEP15.indd   2 28/09/15   17:49

I 1 

De Specialist 15-19 ❚ 18 november 2015www.despecialist.eu

TECOS: een studie die haar 
tijd vooruit is
De TECOS-studie (1) had als doel de car-
diale veiligheid van sitagliptine te beoor-
delen, zelfs nog voordat de FDA dit soort 
studie verplicht maakte voor alle nieuwe 
hypoglykemiërende geneesmiddelen 
die op de markt komen. In deze studie zijn 
14.671 patiënten ingesloten die aan type 
2-diabetes lijden, een gemiddelde leeftijd 
van 65 jaar hebben, bij wie de aandoening 
sinds 11,6 jaar evolueert en die vooral 
een hoog cardiovasculair risico vertonen. 
Dat laatste blijkt uit hun recente ante-
cedenten van een infarct, een CVA, een 
overbrugging of een procedure van co-
ronaire revascularisatie, perifere arteritis 
of − in 17% van de gevallen − hartfalen. 
De patiënten werden ingedeeld in twee 
even grote groepen en kregen naast de 
optimale behandeling hetzij sitagliptine, 
 hetzij een placebo.
 

Sitagliptine: een 
hypoglykemiërend 
geneesmiddel met een 
duurzame werking
Belangrijk om hier te vermelden: TECOS 
is geen interventiestudie om het hypo-
glykemiërende vermogen van sitaglipti-
ne na te gaan. De onderzoekers hebben 
er integendeel alles aan gedaan om de 
HbA1c-waarde in de twee studiegroepen 
op een gelijkwaardig niveau te houden. 
Zo konden ze er zeker van zijn dat de 
verkregen resultaten op cardiovasculair 

vlak wel degelijk de werking van de stof 
zouden weerspiegelen, alsook het hypo-
glykemiërende effect ervan. Op die ma-
nier vermeden ze een eventuele scheef-
trekking. In die optiek was het volgens 
het protocol toegestaan om in een open 
studiedesign alle hypoglykemiërende ge-
neesmiddelen, ook insuline, te gebruiken. 
Desondanks ging de behandeling met 
sitagliptine gepaard met een significante 
daling van ongeveer 28% van het risico 
om een ander hypoglykemiërend genees-
middel te moeten gebruiken. Bovendien 
was er een al even significante daling 
van 30% van het risico om een chroni-
sche behandeling met insuline te moeten 
starten. Volgens de onderzoekers vormen 
die twee resultaten een aanwijzing voor 
de duurzaamheid van de hypoglykemië-
rende werking van sitagliptine. 

TECOS: CV neutraliteit over 
de hele lijn
In een mediane follow-up van drie jaar 
tonen de resultaten van de TECOS-stu-
die aan dat sitagliptine een neutraal ef-
fect heeft (statistische index van non-in-
ferioriteit bereikt) op de cardiovasculaire 
resultaten. Dat geldt zowel voor het pri-
maire criterium − namelijk de combina-
tie van cardiale sterfte, CVA en niet-fa-
taal infarct en ziekenhuisopnames voor 
instabiele angina pectoris − als voor het 
secundaire criterium: de combinatie van 
CVA en niet-fataal infarct en cardiale 
sterfte. Diezelfde neutraliteit komt naar 
voren bij afzonderlijke analyse van de 

cardiale aandoeningen uit deze twee 
criteria en sterfte door alle oorzaken.  
Ten slotte levert de TECOS-studie nog 
een zeer belangrijk resultaat op: het 
aantal ziekenhuisopnames voor hartfa-
len is precies gelijk in de twee groepen, 
ongeacht of de patiënt leed aan hartfa-
len op het moment van inclusie in de 
studie of niet.

Sitagliptine: nieuwe,  
geruststellende gegevens 
in verband met hartfalen
Door de significante toename van zieken-
huisopnames voor hartdecompensatie 
die we zagen in de SAVOR-TIMI-studie (2) 
en de niet-significante toename van hart-
falen in de EXAMINE-studie (3), waren de 
wetenschappers zeer beducht voor een 
mogelijk verhoogd risico op hartfalen 
als gevolg van het gebruik van DPP-4-
remmers. Bijgevolg was er veel belang-
stelling voor de analyse van nieuwe, nog 
ongepubliceerde gegevens die werden 
voorgesteld tijdens de laatste plenaire 
sessie van het EASD-congres van 2015 
(4). Deze zijn geruststellend in verband 
met sitagliptine.
Hier volgt een samenvatting:
- geen verschil tussen de groepen 

op het vlak van ziekenhuisop-
names voor hartdecompensatie 
(3,1% voor sitagliptine en place-
bo). Identieke neutraliteit voor de 
twee samengestelde criteria van 
enerzijds ziekenhuisopnames voor 
hartdecompensatie en cardiale 
sterfte (7,3% voor sitagliptine vs. 
7,2% voor placebo), en anderzijds 
ziekenhuisopnames voor hartde-
compensatie en algemene sterfte 
(9,3% in beide groepen);

- het aantal ziekenhuisopnames voor 
hartdecompensatie (1e episode 
of recurrent) is vergelijkbaar (345 
voor sitagliptine vs. 347 voor place-
bo). Ook het aantal gevallen van 
cardiale sterfte of sterfte door alle 
oorzaken in de groep patiënten die 
één of meerdere keren in het zie-
kenhuis werden opgenomen voor 
decompensatie is identiek in beide 
groepen;

- uit de gedetailleerde analyse van 
de klinische gegevens voor de 
specifieke groep patiënten die op 
het moment van de inclusie ante-
cedenten van hartdecompensa-
tie hadden, komt er geen verschil 
tussen sitagliptine en placebo naar 
voren op het vlak van het aantal 
ziekenhuisopnames, cardiovascu-
laire sterfte, algemene sterfte of 
voor het samengestelde criterium 
van ziekenhuisopnames voor de-
compensatie en cardiovasculaire 
sterfte.

Aan het einde van zijn presentatie bena-
drukte prof. RR Holman (Oxford) dat “de 
analyse van de recentste gegevens uit de 
TECOS-studie het mogelijk maakt om te 
bevestigen dat sitagliptine een stof is die 
artsen gerust kunnen voorschrijven om 
de glykemische controle van diabetespa-
tiënten te verbeteren, zonder te moeten 
vrezen dat ze hartfalen verergeren”.

Sitagliptine en pancreas
In het tweede deel van de plenaire ses-
sie presenteerde prof. RG Josse (Canada) 
enkele nieuwe gegevens in verband met 
de gebruiksveiligheid van sitagliptine. 
Dat levert drie belangrijke bevindingen 
op. Ten eerste zijn er niet meer of niet 
minder ernstige gevallen van hypoglyke-
mie − waarvoor de tussenkomst van een 
andere persoon nodig is − met sitaglipti-
ne dan met placebo. Ten tweede lijkt het 
risico op matige acute pancreatitis hoger 
te liggen met sitagliptine, maar zonder 
de significantiedrempel te bereiken. Ten 
derde blijkt het risico op pancreaskanker 
neutraal in deze nieuwe analyses. Al bij 
al een laatste sessie die dit congres af-
sloot met geruststellende berichten over 
sitagliptine.

Referenties
1. Green JB et al. N Engl J Med 2015;373:232-42.
2. Scirica BM et al. NEngl J Med 2013;369:1317-26.
3. White WB et al. N Engl J Med 2013;369:1327-35
4. Niet-gepubliceerde gegevens gepresenteerd door 

Holman HH, plenaire sessie ‘TECOS résults’, EASD 
2015, Stockholm, 18/09/2015.
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EASD 2015, Stockholm, 14-18/09/2015

Sitagliptine: bevestiging dat er geen verhoogd risico  
op hartfalen bestaat

Er is geen verhoogd cardiovasculair risico bij type 2-diabetespatiënten 
met een hoog cardiaal risico die sitagliptine krijgen, en meer bepaald 
geen groter aantal ziekenhuisopnames wegens hartfalen. Dat zijn de 
bijzonder geruststellende conclusies van de TECOS-studie die afgelo-
pen juni in Boston werd voorgesteld op het ADA-congres, editie 2015.

De bevestiging daarvan kregen we drie maanden later, tijdens de laat-
ste plenaire sessie van het EASD-congres in Stockholm. Uit de nieuwe 
analyses van de gegevens van TECOS blijkt dat het gebruik van si-
tagliptine veilig is, zowel op het gebied van hartfalen – dat niet vaker 
voorkomt bij deze behandeling – als bij ernstige hypoglykemie, acute 
pancreatites of pancreaskanker.

Mededeling van de firma MSD
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Als je de risico’s van een 
behandeling kent, kan je er 
beter op inspelen
De 5 bijgaande figuren vatten de richtlijnen 
samen voor de behandeling van MS-patiënten 
met de nieuwe geneesmiddelen: voor de be-
handeling, bij het starten van de behandeling, 
tijdens de behandeling en na de stopzetting 
ervan (Figuur 1) (Figuur 2) (Figuur 3) (Figuur 
4) (Figuur 5). De figuren werden gepresenteerd 
door Per Soelberg Sorensen (Kopenhagen) en 
zijn gebaseerd op een analyse van de litera-
tuurgegevens, de voorzorgsmaatregelen die 
het EMA aanraadt en de gegevens uit de sa-
menvatting van de productkenmerken van de 
vermelde producten.
Sorensen herinnerde eraan dat alle genees-
middelen zeer efficiënt blijken te zijn. Met nata-
lizumab moet men beducht zijn voor het risico 
op PMLE, terwijl fingolimod vooral een risico 
inhoudt voor hart en bloedvaten, voor de ogen 
en op virale infecties (ook al werd er eveneens 
een geval van PMLE gerapporteerd). Terifluno-
mide is zeer teratogeen en hepatotoxisch, en 
verhoogt ook het risico op infectie. Alemtu-
zumab kan auto-immuunziektes (schildklier, 
trombocytopenie, nefropathie) veroorzaken. 
Daar moet ook na stopzetting van de behan-
deling rekening mee worden gehouden. Fuma-
raat tot slot verhoogt het risico op infectie en 
veroorzaakt lymfopenie. Er werd een geval van 
PMLE beschreven in bijzondere omstandig-
heden.
“Als we dat in acht nemen, kunnen we onze 
patiënten de beste verhouding tussen werk-
zaamheid en veiligheid bieden, welk genees-
middel we ook voorschrijven”, concludeerde 
Sorensen. ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Referentie
Sorensen P. Safety concerns and risk management of MS therapies. 
ECTRIMS 2015. Abstract#2405.
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Nieuws van het  
ECTRIMS-congres
Het 31st Congress of the European 
Committee for Treatment and Re
search in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) 
vond dit jaar plaats van 7 tot 10  
oktober in Barcelona.
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Figuur 1: Recommendations for Maximizing Tolerance  
and Safety of Natalizumab.

Figuur 2: Recommendations for Maximizing Tolerance  
and Safety of Fingolimod

Figuur 5: Recommendations for Maximizing Tolerance  
and Safety of Dimethyl Fumarate

Figuur 4: Recommendations for Maximizing Tolerance  
and Safety of Alemtuzumab

Figuur 3: Recommendations for Maximizing Tolerance  
and Safety of Teriflunomide



32 I

De Specialist 15-19 ❚ 18 november 2015 www.despecialist.eu

In de Amerikaanse aanbevelingen wordt geen 
doelwaarde meer vastgesteld voor de LDL-C 
en wordt gezworen bij statines, en in de 

studie IMPROVE-IT werd de bijkomende klinische 
winst aangetoond van een LDL-C-waarde onder 
de doelwaarden aangeraden door de ESC voor 
patiënten met een heel groot cardiovasculair risico.

Het toevoegen van ezetimibe aan een behandeling 
met simvastatine 40mg bij een acuut corondair 
syndroom vertaalt zich in een bijkomende daling 
van de LDL-C en een significante afname van de 

incidentie van majeure cardiocerebrovasculaire 
events. De redacteurs vergissen zich niet als ze 
vinden dat IMPROVE-IT de theorie over LDL-C (even 
lower is even better) definitief bevestigt. 

Op het vlak van de veiligheid leverde IMPROVE-IT 
geruststellende conclusies op: er bestaat geen 
ondergrens waaronder de afname van de LDL-C-
concentratie negatief bleek. De combinatie van 
simvastatine en ezetimibe is ook veilig en levert niet 
meer ongewenste effecten op dan simvastatine in 
monotherapie.

Even lower is  even better!   Ezetimibe, together with a  statin, reduces CV events
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Olivier Descamps (Jolimont): IMPROVE-IT is 
de eerste interventiestudie die het bijkomende 
klinische CV-voordeel van het toevoegen van 
een cholesterolverlagend middel van een ande-
re therapeutische klasse (ezetimibe) aan een 
statine bevestigt bij patiënten bij wie de LDL-C 
al goed onder controle is.

Philippe van de Borne (Erasme): In IMPROVE-IT 
bleken patiënten onder simvastatine alleen 
een gemiddelde LDL-C-waarde te hebben die 
overeenkomt met wat wordt aanbevolen bij pa-
tiënten in de secundaire preventie (70mg/dl). 
Het toevoegen van ezetimibe aan die behande-
ling leverde een bijkomende daling met 15mg/dl 
van de LDL-C op, die zich vertaalt in een signifi-
cant CV-voordeel.

Guy De Backer (UZ Gent): De IMPROVE-IT-
studie duurde 7 jaar, waardoor we op een vrij 
betrouwbare manier konden bepalen of de 
behandeling veilig is. De boodschap is duidelijk: 
de combinatie van simvastatine en ezetimibe is 
veilig en geeft niet meer ongewenste effecten 
dan simvastatine in monotherapie.

VC708N.indd   4 17/11/15   10:44

Even lower is  even better!   Ezetimibe, together with a  statin, reduces CV events

Luc Piérard (CHU Liège): We zouden tevreden 
kunnen zijn met een strikte toepassing van de re-
sultaten van IMPROVE-IT op de bestudeerde po-
pulatie, dus alleen in een context van secundaire 
preventie. Toch lijkt hun extrapolatie naar de ver-
schillende categorieën patiënten in de primaire 
preventie, die een hoog risico lopen, heel redelijk. 

Peter Sinnaeve (UZ Leuven): Volgens  
IMPROVE-IT blijkt een grotere daling van de 
concentratie LDL-cholesterol met de combinatie-
behandeling gunstig te zijn op de lange termijn  
bij diabetespatiënten.

Mathias Vrolix (Ziekenhuis Oost-Limburg): 
IMPROVE-IT bevestigt het principe ‘lower is 
better’, maar biedt ook een nieuw inzicht door 
aan te tonen dat het voordeel blijft toenemen 
voor LDL-cholesterolwaarden tot 50mg/dl. ‘Even 
lower is even better’ dus.

De video’s van de interviews van zes Belgische experten  
over IMPROVE-IT zijn reeds beschikbaar op  

improve-it.vcp-bhl.be. 
 

Hier vindt u al enkele quotes…

VC708N.indd   5 17/11/15   10:44



I 33 

De Specialist 15-19 ❚ 18 november 2015www.despecialist.eu
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preventie, die een hoog risico lopen, heel redelijk. 

Peter Sinnaeve (UZ Leuven): Volgens  
IMPROVE-IT blijkt een grotere daling van de 
concentratie LDL-cholesterol met de combinatie-
behandeling gunstig te zijn op de lange termijn  
bij diabetespatiënten.

Mathias Vrolix (Ziekenhuis Oost-Limburg): 
IMPROVE-IT bevestigt het principe ‘lower is 
better’, maar biedt ook een nieuw inzicht door 
aan te tonen dat het voordeel blijft toenemen 
voor LDL-cholesterolwaarden tot 50mg/dl. ‘Even 
lower is even better’ dus.

De video’s van de interviews van zes Belgische experten  
over IMPROVE-IT zijn reeds beschikbaar op  

improve-it.vcp-bhl.be. 
 

Hier vindt u al enkele quotes…
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Veranderingen van de 
microbiota en mutaties 
van type 4-toll-like 
receptoren kunnen een 
verklaring vormen voor het 
slokdarmadenocarcinoom 
(1)
Minstens 15% van de kankers is toe te 
schrijven aan een infectie (2). In de dar-
men wijzigt de dysbiose die ontstaat 
bij preferentiële ontwikkeling van bo-
terzuurproducerende bacteriën, waar-
schijnlijk de integriteit van het DNA en 
de regeling van het immuunsysteem 
via een toename van de ontstekingsver-
schijnselen en de cellulaire proliferatie, 
wat kan leiden tot de ontwikkeling van 
kanker. Daffolyn Elliott (Cambridge) stel-
de bij onderzoek van de slokdarmflora 
vast dat die flora bij patiënten met een 
barrettoesofagus verandert en meer 
gramnegatieve bacteriën bevat. Er is 
weinig bekend over de samenstelling 
van die flora bij slokdarmkanker. Bij slok-
darmkanker vindt men vaak mutaties 
van de TLR-4 (type 4-toll-like receptoren) 
(3). Het is dus best mogelijk dat er een 
verband bestaat tussen de verandering 
van die TLR en een ontwrichting van de 
homeostase tussen de microbiota en 
de gastheer. Tegen die achtergrond stel-
de de groep van Cambridge niet alleen 
een geringere TLR-4-signalisatie vast, 
maar ook een geringere diversiteit van 
de flora met selectie van zuurresistente 
bacteriën. Volgens haar zou een adeno-
carcinoom kunnen ontstaan door pro-
ductie van inflammatoire cytokines als 
gevolg van een ruptuur van tolerantie 

van gemuteerde TLR door selectie van 
zuurresistente bacteriën en de daar-
uit voortvloeiende verandering van de  
microbiota in de slokdarm (Figuur 1).

Zoek naar perforaties 
tijdens een colonoscopie: 
zeldzaam, maar ernstig (4)
Een colonoscopie is het referentieon-
derzoek voor opsporing van colorectale 
adenomen en kanker. Een colonoscopie 
houdt echter een risico op perforatie in. 
Dat risico is er niet met een fecaaloc-
cultbloedtest. Om een betere kijk te 
krijgen op die mogelijke complicatie, 
registreerde een Britse groep onder lei-
ding van Edmund Derbyshire (Univer-
siteit van Durham) voor de evaluatie-
groep van het Bowel Cancer Screening  

Programme van de NHS de gegevens 
van alle colonoscopieën die de groep 
heeft uitgevoerd van 2006 tot maart 
2014. In totaal gaat het om 263.129 diag-
nostische of therapeutische procedures 
volgens de richtlijnen van de vereniging 
van Britse endoscopisten (5). Het per-
centage perforatie strookte met wat eer-
der was waargenomen: 0,06%, dus één 
perforatie per 1.790 onderzoeken.

Om de prognose van de patiënten te 
evalueren, hebben de onderzoekers een 
vragenlijst naar die patiënten gestuurd. 
117 (79,6%) patiënten hebben de vragen-
lijst ingevuld. In 70,1% van de gevallen 
ging het om een therapeutische co-
lonoscopie. Het ging om perforaties van 
het sigmoïd of het caecum en in de helft 
van de gevallen hadden de patiënten 
divertikels. Een derde van de patiënten 
werd meteen na de endoscopie in het 
ziekenhuis opgenomen, meestal wegens 
buikpijn, maar ook omdat de gastro- 
enteroloog twijfel had over de integriteit 
van zijn endoscopie. De perforatie was 
gemiddeld 5,5mm groot. In 83,3% van 
de gevallen werd ze behandeld met en-
doclips. De helft van de andere patiën-
ten werd in het ziekenhuis opgenomen 
voor chirurgie en een kwart heeft het 
ziekenhuis verlaten met een stomie. Bij-
na een kwart van de patiënten die in het 
ziekenhuis werden opgenomen wegens 
een perforatie, is op de intensive care  
beland, allen na een heelkundige  
ingreep. 

❚ UEG WEEK 2015, BARCELONA, 24-28 OKTOBER ■

Eten en drinken in overvloed.  
Normaal voor maag-darmspecialisten…

Samenvatting van de klinische studies die zijn gepresenteerd tijdens de presidentiële 
sessie, de ‘late breaking abstracts in de gastro-enterologie’-sessie en de lezing van prof. 
Thierry Gustot (Erasmus, ULB) in het raam van de Rising Star UEG Award, die hij samen 
met 8 andere jonge Europese vorsers kreeg.
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Figuur 1: Verband tussen TLR-4-mutaties en dysbiose in de slokdarm.
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Figuur 2: Percentage patiënten met een verbetering of heling van 
het slijmvies (endoscopische score  ≤ 1).
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Pancreas, mucoviscidose 
en progenitorcellen (6)
De studie die Alexander Kleger (Ulm, 
Duitsland) presenteerde, heeft de UEG-
prijs voor de beste abstract gekregen. 
Het was dan ook een zeer belangrijke 
studie. Voor een van de eerste keren 
werden niet meer de bètacellen van het 
pancreas onderzocht, maar wel de acini 
uitgaande van multipotente stamcellen, 
om de werkzaamheid van bepaalde ge-
neesmiddelen en de wijze van ontwik-
keling van pancreasaandoeningen te 
evalueren.
Mucoviscidose is een autosomaal re-
cessieve aandoening die wordt veroor-
zaakt door mutaties van het gen van 
CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane 
Regulator). Dat gen bevindt zich in de 
epitheelcellen van de luchtwegen, de 
zweetklieren, het darmslijmvlies en het 
epitheel van de galwegen en de pan-
creaskanalen, en het regelt de ionenka-
nalen (Cl- en HCO3-). CFTR wordt zeer 
vroeg in de ontwikkeling van het pancre-
as tot expressie gebracht. Het was dan 
ook logisch dat gen te exploreren. Deze 
studie onderzocht hoe mutaties van het 
CFTR-gen leiden tot endocriene en exo-

criene pancreasinsufficiëntie. De studie 
heeft aangetoond dat mucoviscidose 
geen invloed heeft op de ontwikkeling 
van het pancreas, maar wel op de func-
tie ervan. Ook hebben de vorsers mo-
dellen van celcultuur ontwikkeld waar-
mee het pancreas kan ontsnappen aan 
de gevolgen van de mucoviscidotische  
fenotypering. 

TOUCHSTONE of 
het belang van S1P-
receptoren bij colitis 
ulcerosa (7)
Sfingosine-1-fosfaat (S1P) is een bioac-
tief vet dat een rol speelt bij de celgroei 
en apoptose en waarvan de effecten 
worden geregeld door 5 aan een G-eiwit 
gekoppelde receptoren. Eén van die re-
ceptoren, S1P1R, regelt de circulatie van 
de CCR7+ lymfocyten tussen de secun-
daire lymfeklieren en de periferie via S1P. 
Na blokkade van die receptor worden de 
lymfocyten geïnternaliseerd en kunnen 
ze hun immunomodulerende werking 
uitoefenen. De TOUCHSTONE-studie 
heeft ozanimod, een S1P1R-antagonist 
0,5mg (n = 65) en 1mg (n = 67) vergele-

ken met een placebo (n = 65) gedurende 
8 weken (inductiefase) bij patiënten met 
een matig ernstige tot ernstige colitis ul-
cerosa. Tijdens de onderhoudsfase werd 
de oorspronkelijke behandeling bij de 
patiënten die na 8 weken een klinische 
respons vertoonden, voortgezet tot week 
32. De non-responders kregen ozanimod 
1mg.
Na 8 weken was het remissiepercentage 
significant hoger in de groep die ozani-
mod 1mg kreeg. Na 32 weken was het 
remissiepercentage significant hoger 
in beide ozanimod-groepen (26,2% met 
0,5mg, 20,9% met 1mg en 6,2% met de 
placebo). Eenzelfde patroon wat het per-
centage klinische genezing en genezing 
van het slijmvlies betreft.  William Sand-
born merkte evenwel op dat het percen-
tage remissie sterk was gestegen tussen 
de 8e en de 32e week. Dat wijst erop dat 
men even geduld moet hebben om een 
respons te verkrijgen. De frequentie van 
bijwerkingen nam niet toe tijdens voort-
zetting van de behandeling met ozani-
mod en over het algemeen waren de 
bijwerkingen weinig belangrijk. Er staat 
een fase 3-studie op stapel bij colitis ul-
cerosa en een fase 2-studie bij de ziekte 
van Crohn (Figuur 2). ❚
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Late Breaking Abstracts

Coxib of niet-selectief 
NSAID? Dat maakt niet 
veel uit… (7)
Een Britse groep heeft een studie uitge-
voerd bij 7.297 patiënten die aselectieve 
NSAID’s kregen (van wie 38% ook een 
anti-ulcusmiddel kreeg) en die daarna 
werden gerandomiseerd naar celecoxib 
of een niet-selectief NSAID. De groep 
heeft na 3 jaar geen verschil in cardio-
vasculair risico waargenomen: 0,95/100 
patiëntjaren met celecoxib en 0,86/100 
patiëntjaren met het aselectieve NSAID. 
Er was ook geen verschil in het gastro-in-
testinale risico: respectievelijk 0,10 en 
0,05/100 patiëntjaren. De patiënten die 
celecoxib kregen, klaagden significant 
vaker van goedaardige bijwerkingen (p < 
0,001). Dat kan mogelijk verklaren waar-
om het aantal patiënten dat de behande-
ling stopzette, hoger was met celecoxib 
(p < 0,001). Ernstige gastro-intestinale 
bijwerkingen traden echter vaker op bij 
de patiënten die een aselectief NSAID 
kregen (p = 0,007). 

Gastroparese: een 
andere indicatie voor 
prucalopride (8)?
Een gastroparese wordt klassiek behan-
deld met prokinetica, maar zonder for-
meel bewijs van werkzaamheid in die 

indicatie. Prucalopride, een selectieve 
5-hydroxytryptamine-4-receptoragonist, 
is doeltreffend bij constipatie en kan 
misschien ook interessant zijn bij een 
gastroparese. Een monocentrische, ge-
randomiseerde, placebogecontroleerde, 
dubbelblinde studie heeft prucalopride 
in een dosering van 2mg onderzocht ge-
durende 4 weken met een crossover na 
een wash-out van 2 weken bij 34 patiën-
ten met een gastroparese (28 patiënten 
met een idiopathische gastroparese). 
Met succes. Prucalopride versnelde de 
maaglediging significant en verbeterde 
de symptomen en de levenskwaliteit. 
Veelbelovend, vond Jan Tack (KU Leu-
ven) bij de presentatie van de studie.

Naar een stelselmatig 
vollediger resectie (9)
Een Duitse groep heeft een prospectie-
ve studie uitgevoerd met een nieuwe 
endoscoop die voorzien is van een ex-
tern instrument waarmee colorectale 
adenomen volledig in de diepte kunnen 
worden weggesneden. Het percentage 
R0-resectie bedroeg 80,1%. Veelbelo-
vend, aldus Arthur Schmidt bij de pre-
sentatie van de tussentijdse resultaten 
van 74 patiënten.

Interessante oplossing  
bij ziekte van Crohn die 

niet (meer) reageert op een 
andere behandeling (10)
CERTIFI, een fase 2b-studie, heeft de 
werkzaamheid van toediening van een 
inductiedosis van ustekinumab aange-
toond bij patiënten met een ziekte van 
Crohn die niet (meer) reageerden op een 
TNF-alfa-antagonist (11). We wisten ech-
ter nog niet of ustekinumab ook efficiënt 
is bij patiënten die niet (meer) reageren 
op andere behandelingen. Brian Feagan 
(Canada) presenteerde de resultaten 
van 618 patiënten die waren gerando-
miseerd naar ustekinumab in een vaste 
dosering (130mg) of een dosering van 
6mg/kg of een placebo (n = 209 in elke 
groep). De resultaten waren beter in de 
groep die een dosering kreeg volgens 
het lichaamsgewicht, en waren signi-
ficant beter in de twee ustekinumab- 
groepen dan in de placebogroep. 

COLLECT bevestigt de weg 
van de TLR-9-agonisten bij 
colitis ulcerosa (12)
DIMS0150, een TLR9-agonist, heeft ont-
stekingsremmende eigenschappen via 
inductie van meerdere cytokines, waar-
onder IL-10. Volgens een preliminaire stu-
die is topische toediening van DIMS0150 
efficiënt bij colitis ulcerosa. Daarom is 
een gerandomiseerde fase 3-studie uit-
gevoerd bij 131 patiënten met een matig 
ernstige tot ernstige colitis ulcerosa. De 
patiënten werden in een 2-1-verhouding 
gerandomiseerd naar toediening van 
twee doses van DIMS0150 30mg via  

topische weg of een placebo met een 
interval van 4 weken. Het percentage 
symptomatische remissie bedroeg 32,1% 
met DIMS0150 en 14,0% in de placebo-
groep (p = 0,02). Genezing van het slijm-
vlies werd waargenomen bij 34,6% van 
de patiënten (versus 18,6%, p = 0,09). 
Die gunstige effecten bleven gedurende 
12 weken gehandhaafd en bij sommige  
patiënten zelfs gedurende 52 weken.

Specifieke signaturen 
van de microbiota 
verklaren mislukking bij 
fecestransplantatie bij 
colitis ulcerosa (13)
De TURN-studie (14) heeft de efficiëntie 
van fecestransplantatie bij colitis ulcero-
sa aangetoond. De transplantatie kan 
echter ook mislukken, vooral als de mi-
crobiota weinig Clostridia van groep IV 
en groep XIVa bevat en veel Bacteroïdes 
en Proteobacteriën, waarschijnlijk omdat 
dat boterzuurproducerende bacteriën 
zijn. Een duurzame respons correleerde 
overigens met een significant geringere 
expressie van boterzuur voor de trans-
plantatie. 

Stoelgang innemen is 
goed. Maar in kleine 
hoeveelheden (15) 
Fecestransplantatie gebeurt niet alleen 
meer door injectie in het duodenum of 
elders, maar ook door gewone ingestie 

De resultaten zullen de praktijkvoering niet grondig 
beïnvloeden. Althans niet op korte termijn…
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van capsules. Een Amerikaanse groep 
behandelde patiënten met een Clostri-
dium difficile-infectie met twee verschil-
lende doseringen. Ze verkregen positieve 
resultaten bij 5 van de 7 patiënten (71%) 
die de laagste dosering kregen, en bij 7 
van de 10 patiënten (70%) die de hoogste  

dosering kregen. Het percentage klini-
sche remissie na 72 uur was vergelijkbaar 
in de twee groepen. Dat wijst erop dat 
men niet per se een hoge hoeveelheid 
microbiota hoeft over te planten. ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez
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Thierry Gustot (Erasmus, ULB), Rising Star op de UEG Week

I n het kader van de UEG Rising Star 
Award presenteerde prof. Thierry 
Gustot, directeur van de transplan-

tatiekliniek van het Erasmusziekenhuis, 
een cursus ACLF (Acute-on Chronic Li-
ver Failure). Hij vat die cursus voor ons 
in enkele woorden samen (1,2).

Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF) 
is een syndroom dat wordt gekenmerkt 
door een acute decompensatie van lever-
cirrose (ascites, encefalopathie, ruptuur 
van slokdarmvarices en/of bacteriële in-
fectie), orgaanfalen en een hoge sterfte 
na 28 dagen > 15%). 

De meest gangbare definitie van het syn-
droom is gebaseerd op de CLiF-SOFA 
-score (Moreau et al. Gastroenterology 
2013;144(7):1426-37). Een derde van de 
cirrosepatiënen die in het ziekenhuis 
worden opgenomen wegens decompen-
satie, vertoont een dergelijk syndroom. 
De sterfte na 28 dagen bedraagt 23-
74% naargelang het aantal falende 
organen, en dat ondanks een 
maximale ondersteunende  
behandeling. 

Deze studie toont aan dat ACLF een zeer 
dynamisch syndroom is, dat niet zelden 
geneest (43% van de gevallen) en de 
prognose is in dat geval drastisch beter 
(6% sterfte na 28 dagen). 

De kortetermijnsterfte bij patiënten met 
een ACLF kan veel beter worden voor-
speld op grond van de evolutie van het 
aantal falende organen dan op grond 
van de initiële ernst op het ogenblik 
van de diagnose. Men kan de prognose 
het best inschatten na 3 tot 7 dagen be-
handeling. Dat betekent dus ook dat de 
behandeling in geen enkel geval mag 
worden beperkt op het ogenblik dat 
men een diagnose van ACLF stelt. Le-
vertransplantatie is een laatste hoop bij 
geselecteerde patiënten met een ACLF, 
zelfs als meerdere organen het laten  
afweten en als de patiënt een orgaan-
ondersteunende behandeling krijgt 
(vasopressoren, hemofiltratie en kunst-
matige beademing). De overleving 1 
jaar na transplantatie bij patiënten met 
een ACLF voor de transplantatie wordt 
geraamd op 75%. Bij de patiënten met 
2 of meer falende organen na 3 tot 7 
dagen behandeling bedraagt de overle-
ving 6 maanden na transplantatie 81% 
(tegen 10% bij de niet-getransplanteer-
de patiënten). Als een levertransplan-
tatie gecontra-indiceerd is, zullen alle 
patiënten met 4 falende organen of 
een CLiF-C ACLF-score (http://www.clif-
consortium.com) > 64 na 3 tot 7 dagen 
behandeling binnen 3 maanden overlij-
den. Bij die patiënten heeft het dus geen 
zin de behandeling voort te zetten.

Wegens die prospectieve studie ten slot-
te, mogen we de behandeling dus niet 
beperken op het ogenblik dat een ACLF 
wordt gediagnosticeerd. Als de evolutie 
niet snel gunstig is, moet gauw een le-
vertransplantatie worden overwogen. 
Als een levertransplantatie niet haalbaar 
is, kan men op grond van het aantal fa-
lende organen na een week behandeling 
uitmaken of verdere behandeling nog 
zin heeft (Figuur 3). ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Referenties
Gustot T. Rising Star: Definition, outcome and management 
of acute-on chronic liver failure. UEGWeek 2015. 
Abstract#IP349.
Gustot T, et al. Clinical Course of Acute-on-Chronic Liver 
Failure Syndrome and Effects on Prognosis. Hepatology 
2015;62(1):243-52. 

Op voorstel van een vereniging die lid is van de UEG, kent 
de UEG de status van Rising Star toe aan jonge vorsers die 
kwalitatief hoogstaand en wetenschappelijk onafhankelijk 
internationaal onderzoek uitvoeren. Beoordelingscriteria 
zijn de publicaties die op hun naam staan, het aanzien dat 
ze genieten bij hun collegae, de prijzen die ze behaalden 
en de conferenties die ze hebben gegeven. De kandidaten 
moeten een PhD en postdoctorale ervaring hebben. Dr. 
Thierry Gustot voldoet aan al die voorwaarden en heeft 
daarom samen met 8 andere kandidaten de begeerde 
status van rijzende ster gekregen.

Prof. Thierry Gustot, directeur van 
de transplantatiekliniek van het 
Erasmusziekenhuis.

Diagnose van ACLF
Medische behandeling van het orgaanfalen 

op de intensive care

Geen ACLF
Sterfte volgens de verzamelde gegevens

Evaluatie met het oog 
op een programmeerbare transplantatie

Evaluatie met het oog 
op een snelle transplantatie binnen 28 dagen

Geen contra-indicatie

Klassieke transplantatie

Overleving volgens 
de verzamelde 
gegevens

Dag 180    85% 58% 80% 33% 0%

Contra-indicatie Geen contra-indicatie

Transplantatie 
binnen 28 dagen

< 4 falende 
organen

Behandeling 
voortzetten

Behandeling 
voortzetten

Voortzetting 
zinloos

≥ 4 falende 
organen

Contra-indicatie

Dag 28  10%     21%    57%    87%
Dag 90  24%    42%    74%    95%
Dag 180  38%    50%    79%    96%

ACLF-1 ACLF-2 ACLF-3 Op dag 3

Figuur 3: Behandeling van ACLF.
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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: Elke capsule 
bevat 30 mg duloxetine (als hydrochloride). Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke capsule bevat 62,1 mg sucrose. 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: Ondoorzichtige blauwe kap en ondoorzichtige witte romp, ongeveer 15,9 mm lang, met de ‘MYLAN’ boven ‘DL 30’ in gouden inkt op zowel de 
kap als de romp. 60 mg: 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 gegeneraliseerde angststoornis. Duloxetine Mylan is geïndiceerd voor gebruik bij volwassene. Do-
sering 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 optit-
reren 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 angststoornis 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 onderhouds-
dosis 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 beoordeeld 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 behande-
ling 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: Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor een van de vermelde hulpstoffen. Gelijktij-
dig 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 behandeling 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 patiënten 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 behandeling voortgezet. b. Getabelleerde samenvatting van de bijwerkingen: Tabel 1 beschrijft de bijwerkingen gezien uit 
spontane meldingen en in placebogecontroleerde klinische studies (samen een totaal van 9454 patiënten, 5703 op duloxetine en 3751 op placebo) bij depressie, gegeneraliseerde angststoornis en diabetische neuropathische pijn. 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, Overgevoeligheids-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. Zenuw-

stelselaandoeningen: 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: Bloeddrukverhoging3, Blozen. Soms: Flauwvallen2, Hypertensie3,7, Orthostatische hypotensie2, Perifere kou. Zelden: Hypertensieve crisis3,6. 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. Lever- en galaandoeningen: Soms: Hepatitis3, 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. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: Skeletspierpijn, 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, Ejacula-
tiestoornis, 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 behandeling. 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). 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 duloxetine. 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 duloxetine 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 behandelde 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 kinde-
ren en jongeren met overeenkomende leeftijd en geslacht. Bij met duloxetine behandelde pediatrische 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. Beroepsbeoefe-
naren 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: 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. 60 mg: 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. AFLEVERINGSWIJZE: Geneesmiddel op medisch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 04/2015. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Genees-
middelenbureau (EMA) http://www.ema.europa.eu.
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■ EADV 2015, KOPENHAGEN, 7-11 OKTOBER 2015 ❚

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Het jaarlijkse congres van de EADV vond 
dit jaar plaats in het Bella Center in  
Kopenhagen. Zoals altijd werden er 
meerdere klinische studies gepresen-
teerd over het effect van geneesmidde-
len op de symptomen, de evolutie van 
de psoriasis en de levenskwaliteit van de 
patiënten. Met een bijzondere vermel-
ding voor monoklonale antistoffen tegen 
IL-17A, die een welgekomen aanwinst 
zijn bij de behandeling van psoriasis, een 
zeer invaliderende en stigmatiserende 
aandoening, vooral bij jonge patiënten. 

Psoriasis, en dat vergeten we wel eens, is een 
systemische aandoening die niet alleen de 
huid aantast, verre van. Psoriasis tast ook de 

geest aan (depressie, zelfmoordideeën…), de ogen, de 
gewrichten en het hart. En dat aspect van de aandoe-
ning wordt vaak verwaarloosd. Dit artikel is gewijd aan 
recente gegevens die werden gepresenteerd op een 
plenaire sessie met als welluidende titel “Beyond the 
skin, the real challenge of psoriasis”.

Psoriasis en migraine 
Laten we eerst even kijken naar het gastland van dit 
congres, Denemarken. In Denemarken worden regis-
ters bijgehouden, die waardevolle epidemiologische 
informatie geven over tal van aandoeningen. Het was 
dr. Alexander Egeberg en medewerkers (Universiteit 
van Kopenhagen) opgevallen dat psoriasis, migraine 
en hart- en vaataandoeningen vaak samen voorko-
men. Bij analyse van de nationale registers (1997-2011) 
vonden ze 66.080 patiënten met psoriasis en 220.970 
patiënten met migraineaanvallen terug die 18 jaar of 
ouder waren. De incidentie van migraine werd ge-
raamd op 3,68/1.000 patiëntjaren in de algemene be-
volking, maar bij patiënten met een matig ernstige 
psoriasis was dat 5,25, bij patiënten met een ernstige 
psoriasis 6,41 en bij patiënten met een psoriatische 
artritis 9,27. 

Het risico op migraine is dus een derde hoger bij pa-
tiënten met een matige psoriasis en 55% hoger bij 
patiënten met een ernstige psoriasis. Patiënten met 
een psoriatische artritis lopen nagenoeg tweemaal 
meer kans op migraineaanvallen. Er werd geen ver-
schil waargenomen tussen mannen en vrouwen, in 
tegenstelling tot wat we doorgaans zien bij migraine. 
De studie is wel wat vertekend (alleen blanken, geen 
gegevens over de oorzaak van de migraine, geen on-
derscheid tussen migraine met en zonder aura), maar 
toont toch voor de eerste maal dat er een verband be-
staat tussen psoriasis en migraine. Bij de anamnese 
moet je de patiënt dus vragen of hij geen migraine 
vertoont, en je moet die in voorkomend geval goed 
behandelen. 

Depressie: de stigmatisering heeft 
een sterkere weerslag dan de 
symptomen
In het tijdschrift JAMA Dermatology is onlangs een 
Amerikaanse studie gepubliceerd die werd uitge-
voerd bij bijna 13.000 patiënten. 16,5% van de pati-
enten met psoriasis vertoonde symptomen van een 
matig ernstige tot ernstige depressie, en die pati-
enten hadden ook wat vaker zelfmoordgedachten. 
Gevraagd naar de onderliggende oorzaken van de 
depressie, schreven de meeste patiënten de depres-
sie niet toe aan de symptomen of de ernst van de 
psoriasis, maar wel aan hoe ze de sociale reactie op 
hun lichamelijke voorkomen ervoeren. Onze moder-
ne maatschappij hecht inderdaad veel belang aan de 
externe enveloppe. Die objectieve en/of subjectieve 
stigmatisering leidt er bij een aantal patiënten toe dat 
ze hun sociale relaties en activiteiten vrijwillig gaan 
beperken, en heeft ook invloed op hun liefdesleven. 
Daarom is het zo belangrijk om te polsen naar de 
geestestoestand van de patiënten die men op spreek-
uur ziet, vooral bij jonge patiënten. Zo nodig schrijft 
men een antidepressivum voor, idealiter in combina-
tie met een follow-up door een psycholoog.

Psoriasis en uveïtis:  
een verband in twee richtingen
Psoriasis is een systemische ziekte die de ogen niet 
spaart. Dr. Alexander Egeberg van de Universiteit van 
Kopenhagen, Denemarken, toonde een bidirectioneel 
verband aan tussen psoriasis en uveïtis. Dat betekent 
dat niet alleen patiënten met een psoriatische artritis 
moeten worden onderzocht op uveïtis, maar dat men 
ook moet zoeken naar psoriasis en psoriatische artritis 
bij patiënten met een uveïtis. Wat leren de cijfers? Het 
risico op uveïtis is 38% hoger bij een matig ernstige 
psoriasis, 40% bij een ernstige psoriasis en 150% bij 
een psoriatische artritis. Een patiënt met uveïtis loopt 
59% meer kans om een matig ernstige psoriasis te krij-
gen, tweemaal zoveel kans om een ernstige psoriasis 
te ontwikkelen en viermaal meer kans om een psoria-
tische artritis te ontwikkelen.

Psoriasis en seksualiteit:  
de taboes doorbreken
Van alle plaatsen die door psoriasis kunnen worden ge-
troffen, is de genitale streek veruit de meest stigmatise-
rende, ongeacht de ernst van de psoriasis. Er zijn maar 
weinig huidartsen die vragen stellen over dat aspect 
van psoriasis, tenzij de patiënt er zelf naar verwijst. Toch 
zouden ze dat moeten doen, te oordelen naar de gege-
vens van een recente studie die de frequentie van pso-
riasis van de genitale streek en de psychische impact 
ervan heeft onderzocht bij 354 consecutieve patiënten 
die op de dienst huidziekten van 2 universitaire zieken-
huizen werden gezien, een in Texas en een in Ierland. 
38% van de patiënten vertoonde een actieve genitale 
psoriasis en 62% rapporteerde dat ze vroeger psori-
asis van de genitale streek hadden vertoond. Bij de 
man worden de penis (36%), de glans (33%) en de 
teelballen (29%) het vaakst aangetast. Bij vrouwen 
komt psoriasis vooral voor op de grote lippen (51%), 
in de damstreek (28%) en op de kleine lippen (23%). 
Het frequentste symptoom is jeuk (87% van de patiën-
ten), gevolgd door pijn (39%) en dyspareunie (42%). 
Die symptomen hebben uiteraard een weerslag op het 
seksuele leven van de patiënten. Meer dan een der-
de klaagt van pijn na geslachtsgemeenschap en 50% 
geeft toe dat ze de frequentie van geslachtsgemeen-
schap sterk beperken wegens het ongemak bij seks en/
of omdat ze er geen plezier aan beleven. Als we kijken 
naar jonge patiënten of patiënten die nog maar sinds 
kort psoriasis vertonen, blijken genitale letsels vaker 
voor te komen bij mannen dan bij vrouwen. Genitale 
letsels correleren vaker met een ernstige psoriasis en 
aantasting van de hoofdhuid, de nagels en de flexie-
zones. Volgens de onderzoekers heeft het taboe niet 
zozeer te maken met de ‘gevoelige’ locatie van de let-
sels, maar wel met het feit dat die zones moeilijk te 
behandelen zijn. Topische corticoïden in hoge dosering 
zijn gecontra-indiceerd en er zijn maar weinig klinische 
studies uitgevoerd naar de werkzaamheid en de vei-
ligheid van topische en systemische behandelingen in 
die zones. Wegens de ernstige psychische impact van 
psoriasis op de genitale streek moet er dus een grote 
inspanning worden geleverd om die vaak wanhopige 
patiënten te helpen. 

Schijnwerper op psoriasis,  
een ziekte die niet alleen de huid aantast
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belangrijk om bij elke consultatie te vragen naar 
gewrichts   problemen en de patiënt in te lichten over 
het verband tussen dergelijke symptomen en zijn 
huidziekte. 

Een trauma kan psoriatische  
artritis uitlokken
We vermoeden al lang dat een trauma een psori-
atische artritis kan uitlokken. Dat is te wijten aan 
een köbnerfenomeen, zijnde het ontstaan en de 
ontwikkeling bij patiënten met een huidziekte van 
nieuwe letsels op een gezonde huid die recent een 
trauma heeft ondergaan. Dat wordt vaak gezien bij 
patiënten met psoriasis. Volgens een klein aantal 
studies zou een trauma ook een köbnerfenomeen in 
de diepte kunnen uitlokken en zo een psoriatische 
artritis in de hand kunnen werken. Dr. Thorvardur 
Love van de Universiteit van IJsland in Reykjavík 
heeft de gegevens van het Health Improvement 
Network, een Britse gezondheidsgegevensbank, 
uitgevlooid om die hypothese te toetsen. In het 
totaal ging het om 70.646 patiënten met psoria-
sis, van wie er 15.416 minstens één trauma had-
den opgelopen. Hij heeft de patiënten ingedeeld 
in verschillende subgroepen naargelang de plaats 
van het trauma (gewricht, bot, zenuw of huid). Bij 
een voorgeschiedenis van gewrichts- of bottrauma 
was het risico op ontwikkeling van een psoriatische 
artritis respectievelijk 50% en 46% hoger. Bij 
een huid- of zenuwtrauma stelde hij geen hoger 
risico op psoriatische artritis vast. Tot besluit: 
een bot- of gewrichtstrauma is een belangrijke 
risicofactor voor psoriatische artritis. De vraag 
is nu waarom. Volgens de onderzoekers verto-
nen die patiënten een zekere genetische aanleg 
waardoor er meer ‘goede’ T-cellen rond en in het 
gewricht zitten. Die T-lymfocyten zouden wor-
den geactiveerd door een trauma of een infectie 
als gevolg van het trauma. Die hypothese moet 
echter nog worden bevestigd. Men kan de pati-
enten uiteraard moeilijk aanraden om traumata 
te vermijden, maar men moet toch waakzaam 
zijn, zeker in geval van een recent trauma of een 
voorgeschiedenis van trauma.

Sport: goed voor de huid, goed 
voor het hart
Overgewicht en obesitas zijn bekende risicofac-
toren van psoriasis via de chronische ontste-

king die ze teweegbrengen. Regelmatige, matige 
lichaamsbeweging is daarentegen een belangrijk 
wapen in de strijd tegen obesitas. Lichaamsbewe-
ging vermindert de ontsteking: ze vermindert onder 
andere de pro-inflammatoire cytokines TNF-alfa en 
IL-6, die een belangrijke rol spelen bij de pathofy-
siologie van psoriasis, en verhoogt de hoeveelheid 
ontstekingsremmende cytokines zoals adiponectine 
(de expressie van adiponectine is verminderd bij pa-
tiënten met psoriasis). Het is dan ook interessant om 
het effect van regelmatige lichaamsbeweging op de 
evolutie van psoriasis te onderzoeken. Italiaanse vor-
sers hebben dat gedaan. Ze vergeleken een groep 
patiënten die recreatief sportten met een groep pa-
tiënten van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht 
die niet sportten (controlegroep). Het percentage 
patiënten met psoriasis was significant hoger in de 
groep die niet sportte (5,4%), dan in de groep die wel 
sportte (1,7%). Het aantal patiënten met familiale an-
tecedenten van psoriasis was evenwel even hoog in 
beide groepen. Een beetje lichaamsbeweging heeft 
dus een positieve invloed op psoriasis en ook op een 
andere belangrijke comorbiditeit, die vaak voorkomt 
bij patiënten met die systemische huidziekte, meer 
bepaald hart- en vaataandoeningen. ❚

Dr. Jean-Luc Schouveller

Referentie
Plenaire sessie “Beyond the skin, the real challenge of psoriasis”, 
EADV 2015, Kopenhagen 

Psoriatische artritis:  
behoefte aan informatie
Volgens epidemiologische en klinische studies zal 
25% van de patiënten met psoriasis ooit een psoria-
tische artritis ontwikkelen. Maar wat de studies ons 
niet leren, is bij hoeveel patiënten die diagnose tij-
dig wordt gesteld. Dit betekent: voldoende vroeg om 
een behandeling met NSAID’s, immunosuppressiva 
(methotrexaat) of biologische geneesmiddelen in in-
jectie of een infuus te starten om de pijn maximaal 
te verlichten en de integriteit van het gewricht en het 
functioneren ervan te vrijwaren. Vorsers van de Uni-
versiteit Claude Bernard in Lyon en de Universiteit 
van Bordeaux hebben de gegevens doorgenomen 
van 12 studies bij patiënten met psoriasis. Ze heb-
ben daarbij vastgesteld dat de diagnose bij 4 tot 34% 
van de patiënten met een psoriatische artritis niet 
was gesteld. Die grote spreiding is toe te schrijven 
aan het feit dat de studies verschillende diagnosti-
sche criteria voor artritis hebben gehanteerd. 

Volgens de onderzoekers mag men ervan uitgaan 
dat een psoriatische artritis in 15% van de gevallen 
niet wordt gediagnosticeerd. Aan wie ligt dat? Om 
die vraag te beantwoorden, moet er naar de twee 
kanten van het consultatiebureau worden geke-
ken. Psoriasispatiënten raadplegen vaak eerst hun 
huisarts of een huidarts, en die denken er niet altijd 
aan om de patiënt te vragen of hij rugpijn, invalide-
rende stijfheid of gezwollen gewrichten vertoont. 
En de patiënt zelf zal die symptomen maar zelden 
vermelden omdat hij ervan overtuigd is dat ze toe 
te schrijven zijn aan de leeftijd en/of omdat hij niet 
weet dat er een nauw verband bestaat tussen pso-
riasis en gewrichtssymptomen. Daarom is het zo 

Schijnwerper op psoriasis,  
een ziekte die niet alleen de huid aantast
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Drie vereenvoudigde adressen van  
sterrenchefs 

Net als bepaalde grands crus een tweede – en soms 
derde – wijn hebben die toegankelijker is, openen 
vele sterrenchefs tegenwoordig gemoedelijke zaken 
die iedereen de kans bieden om te proeven van hun 
keuken. 

1.  San, Vlaanderenstraat 19, 1000 Brussel. 
 Tel.: 02/318.19.19. www.sanbxl.be. 
 Open van maandag tot vrijdag, van 12u tot
 14.30u, en op zaterdag van 19u tot 23u.

Chef Sang-Hoon Degeimbre staat sinds 18 jaar aan 
het hoofd van l’Air du Temps en werd in 2008 be-
kroond met twee sterren. Hij heeft er echter lang 
over gedaan om een tweede zaak te openen. Deze 
zaak draagt dezelfde naam en is vooral een stadsbar 
die zich richt op ontspanning en toegankelijkheid. 
Conceptueel draait de zaak rond de vele mogelijk-
heden van een universele kom. Onder leiding van 
Toshiro Fuji, zijn rechterhand, worden de betreffen-
de kommen gevuld met creatieve creaties van ver-
schillende producten — boniet, groenten, shiso —, 
continenten – lactofermentatie, risotto — smaken 
en texturen.

2.  Wy, Bodenboekstraat 22-24, 
 1000 Brussel. Tel.: 02/400.42.50.  

Open van 11.30u tot 14u en van 19u  
tot 22u, gesloten op zondag.

De Vlaamse chef Bart De Pooter is gekend voor 
zijn Franse gastronomie met hedendaagse 
toetsen. Zijn schuilplaats? Een weelderige vil-
la in Rumst, in de provincie Antwerpen, waar 
Arne Quinze een zeer mooie installatie heeft 
geplaatst die getuigt van de zin voor multi-
disciplinariteit van de kok. Op verzoek van het 
bekende Duitse automerk heeft De Pooter zich 
gevestigd in het Mercedes House van de Za-
vel. De pitch? Een showroom uitgebreid met 
een restaurant in hedendaagse stijl — graffi-
ti, neon, schermen — en met een grote open 
keuken die uitgeeft op de zaal. De Pooter geeft 
er carte blanche aan de piepjonge maar toch 
uitmuntende Joël Rammelsberg. Hij laat al 
zijn creativiteit de vrije loop. En dat is de moei-
te want deze chef van 24 jaar is briljant. Dat 
blijkt uit zijn roodbaars met wortel, kumquat 
en nage van saffraan die het handelsmerk van 
het huis is geworden. 

3.  Bozar Brasserie, Baron Hortastraat 3, 
1000 Brussel. Tel.: 02/503.00.00.  
www.bozarbrasserie.be. Open van 12u 
tot 15u en van 18u tot 21.45u,  
gesloten op maandag en zondag.

David Martin is een van de weinige chefs die 
vlees kan bereiden in een Josper-oven. Daar-
naast heeft hij zich in het avontuur van Bozar 
Brasserie gestort zonder de succesformule van 
La Paix te willen copy-pasten. Op het program-
ma een fantastisch art-deco-decor, een van de 
mooiste van de stad, en een hoogstaande keu-
ken van Karen Torosyan. Het gerecht dat ons 
bijblijft? De makreel in twee bereidingen, rauw 
met zout en mi-cuit, inktvis, zuring, dashi. Wat 
we jammer vinden? De te hoge rekening. 

Grey Goose opent  M
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bakkerij in Antwerpen 
Het is geweten dat vodka een speciale band heeft 
met granen, in het bijzonder tarwe. Het prestigi-
euze Franse merk Grey Goose profiteert van deze 
verwantschap om eind november een bakkerij te 
openen in Antwerpen. Het brood zal er gemaakt 
worden met dezelfde zachte wintertarwe uit Picar-
dië die gebruikt wordt voor de beroemde vodka. 

Boulangerie François, Wiegstraat 8, 
2000 Antwerpen. Open vanaf 26 november.

Onden-
val-forel 
Ondenval is de naam van het dorpje in de streek 
van Malmedy-Belleveaux waar Nicolas Marichal 
zich heeft gevestigd om forel te kweken. Hij be-
haalde een master in biodiversiteit en ecologie 
aan de Universiteit van Luik en is gepassioneerd 
door de natuur. Dat hij er een neus voor heeft, 
bewijst hij door een bestaande installatie over te 
nemen op een buitengewone plaats. De drie bas-
sins waarin zijn vissen leven, bevatten een buiten-
gewone bron van zuurstof. Nicolas Marichal heeft 
gekozen voor de Arc-en-ciel-forel, een Amerikaan-
se variëteit die in Frankrijk is gekomen door de 
tussenkomst van Fischzucht Ourtal uit de streek 
van Saint-Vit. 

Tussen de forel die aankomt op het bedrijf en het afgewerkte product ligt een lang 
proces waarbij handwerk en vele werkuren centraal staan — 250 uur per maand en 
tot 10 manipulaties per forel. Er worden drie producten vervaardigd: verse forel in 
zijn geheel, de gefileerde versie en de huisspecialiteit, de gerookte forelfilet. Het re-
sultaat? Een indrukwekkende kwaliteit, of voorbeeldfilets, zonder het minste spoor 
van kalkaanslag – de kleine bruine, vaak voorkomende vlekjes die het gevolg zijn 
van oxidatie tussen de huid en de spier. In de mond? Een stevige textuur, een homo-
gene en subtiel gerookte smaak, ver van de slechte herinneringen aan ‘slibsmaak’… 

La Truite d’Ondenval, 26, rue Saint-Donat, 4950 Waimes-Ondenval. 
www.latruitedondenval.be. Atelier open voor particulieren op vrijdag  
van 11u tot 18u en zaterdag van 9u tot 12u.

De Coravin in België
De Coravin is beschikbaar in België. Met dit revo-
lutionaire accessoire kan je wijn proeven zonder 
de flessen te openen. Deze techniek komt uit de 
medische wereld. Het werkt met een zeer dunne 
naald die de stop doorprikt zonder ze te beschadi-
gen om de gewenste hoeveelheid vloeistof uit te 
halen. Bij het terugtrekken geeft de naald een inert 
gas vrij dat oxidatie voorkomt. Dit procedé zal in 
de smaak vallen bij de liefhebbers en bezitters van 
grands crus, die maar al te blij zijn dat ze eindelijk 
de levenscyclus van een wijn kunnen meten zonder de fles te moeten opofferen.

Ongeveer 300 euro. Velu Vins, Welkomststraat 19, 1070 Brussel. 
Tel.: 02/520.60.68. www.veluvins.be. 

Cijfer: 30
30 jaar lang is Les Ecuries van de Tram leeg ge-
bleven. Dit oude tramdepot in Schaarbeek biedt 
voortaan plaats aan een markt. Het is niets min-
der dan de eerste overdekte biohal van Brussel 
geworden.

www.lesecuriesvandetram.be

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

aluminiumfosfaat (0,125 mg aluminium).  FARMACEUTISCHE VORM: Suspensie voor injectie.  Het vaccin is een homogene witte 
suspensie. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Actieve immunisatie voor de preventie van invasieve ziekten, pneumonie en acute otitis 
media veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae bij zuigelingen, kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 weken tot en met 17 
jaar. Actieve immunisatie voor de preventie van invasieve ziekten en pneumonie veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae bij volwas-
senen ≥ 18 jaar en ouderen. Het gebruik van Prevenar 13 dient te worden bepaald op basis van offi ciële aanbevelingen waarbij rekening 
wordt gehouden met zowel het risico van invasieve ziekten en pneumonie in verschillende leeftijdsgroepen en onderliggende comorbidi-
teiten als met de variabiliteit van de epidemiologie van serotypen in verschillende geografi sche gebieden. DOSERING EN WIJZE VAN 
TOEDIENING: De immunisatieschema’s voor Prevenar 13 dienen gebaseerd te zijn op offi ciële aanbevelingen. Dosering Zuigelingen en 
kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar Het wordt aanbevolen dat zuigelingen die een eerste dosis Prevenar 13 krijgen het vaccinatie-
schema met Prevenar 13 afmaken. Zuigelingen van 6 weken - 6 maanden: Drie-doses primaire serie De aanbevolen immunisatiese-
rie bestaat uit vier doses, elk van 0,5 ml. De primaire zuigelingenserie bestaat uit drie doses, de eerste dosis gewoonlijk gegeven op de 
leeftijd van 2 maanden en met een interval van ten minste 1 maand tussen de doses. De eerste dosis mag ook al bij zes weken worden 
gegeven. De vierde (booster) dosis wordt aanbevolen bij een leeftijd tussen 11 en 15 maanden. Twee-doses primaire serie Als Pre-
venar 13 wordt toegediend als onderdeel van een routinematig immunisatieprogramma voor zuigelingen, kan ook een schema dat be-
staat uit 3 doses, elk van 0,5 ml, worden gegeven. De 
eerste dosis kan worden toegediend vanaf een leeftijd 
van 2 maanden met een tweede dosis 2 maanden later. 
De derde (booster) dosis wordt aanbevolen bij een leef-
tijd tussen 11 en 15 maanden. Te vroeg geboren zuige-
lingen (zwangerschap < 37 weken) Bij te vroeg geboren 
zuigelingen bestaat de aanbevolen immunisatieserie uit 
vier doses, elk van 0,5 ml. De primaire serie voor zuige-
lingen bestaat uit drie doses, waarbij de eerste dosis 
wordt gegeven op de leeftijd van 2 maanden en met een 
interval van ten minste 1 maand tussen de doses. De 
eerste dosis mag al bij zes weken worden gegeven. De 
vierde (booster) dosis wordt aanbevolen bij een leeftijd 
tussen 11 en 15 maanden. Ongevaccineerde zuigelin-
gen en kinderen ≥ 7 maanden: Zuigelingen van 7 - 11 
maanden Twee doses, elk van 0,5 ml, met een interval 
van ten minste 1 maand tussen de doses. Een derde 
dosis wordt aanbevolen in het tweede levensjaar. Kinde-
ren van 12 -23 maanden Twee doses, elk van 0,5 ml, 
met een interval van ten minste 2 maanden tussen de 
doses.  Kinderen van 2 -17 jaar Eén enkele dosis van 
0,5 ml. Prevenar 13 vaccinatieschema voor zuigelingen 
en kinderen voorheen gevaccineerd met Prevenar (7-va-
lent) (Streptococcus pneumoniae serotypen 4, 6B, 9V, 
14, 18C, 19F en 23F) Prevenar  13 bevat dezelfde 7 
serotypen als Prevenar en gebruikt hetzelfde dragereiwit 
CRM
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 Zuigelingen en kinderen die de immunisatie zijn 

begonnen met Prevenar kunnen op elk moment in het 
schema overstappen op Prevenar 13. Jonge kinderen 
(12-59 maanden) die volledig zijn geïmmuniseerd 
met Prevenar (7-valent) Jonge kinderen die als volle-
dig geïmmuniseerd met Prevenar (7-valent) worden be-
schouwd, dienen één dosis van 0,5 ml Prevenar 13 te 
krijgen om immuunresponsen teweeg te brengen op de 
6 overige serotypen. Deze dosis Prevenar 13 dient ten 
minste 8 weken na de laatste dosis Prevenar (7-valent) 
te worden toegediend. Kinderen en adolescenten van 
5 - 17 jaar Kinderen van 5 tot en met 17 jaar mogen een 
dosis Prevenar  13 toegediend krijgen indien zij eerder 
zijn gevaccineerd met een of meer doses Prevenar. Deze 
dosis Prevenar 13 moet worden toegediend ten minste 8 
weken na de laatste dosis Prevenar (7-valent). Volwas-
senen ≥ 18 jaar en ouderen Eén enkele dosis. De 
noodzaak van revaccinatie met een volgende dosis Pre-
venar  13 is niet vastgesteld. Als het gebruik van een 
23-valent polysaccharidevaccin zinvol wordt geacht, 
dient eerst Prevenar 13 gegeven te worden, ongeacht de 
eerdere pneumokokkenvaccinatiestatus. Speciale popu-
laties Personen die onderliggende aandoeningen hebben 
waardoor ze gevoelig zijn voor invasieve pneumokokken-
ziekte (zoals sikkelcelziekte of hiv-infectie), waaronder 
diegenen die eerder zijn gevaccineerd met een of meer-
dere doses 23-valent pneumokokkenpolysaccharidevac-
cin, mogen minimaal een dosis Prevenar 13 toegediend 
krijgen. Bij personen met een hematopoëtische stamcel-
transplantatie (HSCT) bestaat de aanbevolen immunisa-
tieserie uit vier doses Prevenar 13 van elk 0,5 ml. De 
primaire serie bestaat uit drie doses, waarbij de eerste 
dosis 3 tot 6 maanden na HSCT wordt gegeven en met 
een interval van ten minste 1 maand tussen de doses. 
Een vierde (booster) dosis wordt aanbevolen 6 maanden 
na de derde dosis. Wijze van toediening Het vaccin 
dient te worden toegediend als intramusculaire injectie. 
De voorkeursplaatsen zijn het anterolaterale aspect van 
de dij (musculus vastus lateralis) van de zuigeling of de 
deltoïdeusspier van de bovenarm bij kinderen en volwas-
senen.  CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor 
de werkzame bestanddelen of voor (één van) de hulp-
stoffen of voor het difterietoxoïd. Zoals dat ook voor an-
dere vaccins geldt, dient de toediening van Prevenar 13 
te worden uitgesteld bij patiënten die aan een acute, 
ernstige ziekte met koorts lijden. Echter, aanwezigheid 
van een milde infectie, zoals een verkoudheid dient geen 
uitstel van vaccinatie tot gevolg te hebben.  BIJWER-
KINGEN: Analyse van postmarketingmeldingen sugge-
reren een potentieel verhoogd risico op convulsies, met 
of zonder koorts, en HHE bij vergelijking van groepen die 
Prevenar 13 met Infanrix hexa gebruiken ten opzichte van groepen die alleen Prevenar 13 gebruiken.De bijwerkingen die gerapporteerd 
werden in klinische studies of uit postmarketingervaring worden voor alle leeftijdsgroepen weergegeven per systeem/orgaanklasse, naar 
afnemende frequentie en ernst. De frequentie is als volgt gedefi nieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥ 1/100 tot < 1/10), soms (≥ 1/1000 
tot < 1/100), zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden 
bepaald). Zuigelingen en kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar De veiligheid van het vaccin werd beoordeeld in verschillende 
gecontroleerde klinische studies waarbij 14.267 doses werden gegeven aan 4.429 gezonde zuigelingen van 6 weken bij de eerste 
vaccinatie en 11-16 maanden bij de booster dosis. Bij alle zuigelingenstudies werd Prevenar 13 gelijktijdig toegediend met routinematig 
toegediende kindervaccins. De veiligheid werd ook beoordeeld bij 354 voorheen ongevaccineerde kinderen (met een leeftijd van 7 
maanden tot en met 5 jaar). De meest gemelde bijwerkingen bij kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar waren reacties op de plaats van 
vaccinatie, koorts, prikkelbaarheid, verminderde eetlust en meer en/of minder slapen. In een klinische studie bij kinderen die werden 
gevaccineerd op de leeftijd van 2, 3 en 4 maanden waren er meer meldingen van koorts ≥ 38°C bij de kinderen die Prevenar (7-valent) 
gelijktijdig kregen toegediend met Infanrix hexa (28,3% tot 42,3%) dan bij kinderen die alleen Infanrix hexa kregen (15,6% tot 23,1%). 
Na een boosterdosis op de leeftijd van 12 tot en met 15 maanden was het percentage koortsgevallen ≥ 38°C bij kinderen die Prevenar 
(7-valent) en Infanrix hexa gelijktijdig kregen toegediend 50%, in vergelijking met 33,6% bij kinderen die alleen Infanrix hexa kregen 
toegediend. Deze koortsreacties waren meestal matig ernstig (lager dan of gelijk aan 39 °C) en van voorbijgaande aard. Een verhoging 
van reacties op de plaats van vaccinatie werd gemeld bij kinderen ouder dan 12 maanden vergeleken met de percentages waargenomen 
bij zuigelingen gedurende de primaire series met Prevenar 13. Bijwerkingen uit klinische studies In klinische studies was het veilig-
heidsprofi el van Prevenar 13 vergelijkbaar met dat van Prevenar. De volgende frequenties zijn gebaseerd op bijwerkingen die zijn beoor-

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

6 tot en met 17 jaar waren: Zenuwstelselaandoeningen: 
Vaak: Hoofdpijn Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer 
vaak:Verminderde eetlust Vaak: Braken,diarree Huid- en 
onderhuidaandoeningen: Vaak:Huiduitslag, urticaria of 
urticaria-achtige huiduitslag Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Prikkelbaar-
heid, erytheem op de vaccinatieplaats, induratie/zwelling 
of pijn/gevoeligheid, slaperigheid, slecht slapen, gevoe-
ligheid op de vaccinatieplaats (inclusief bewegingsbe-
perking) Vaak: Koorts Andere bijwerkingen die eerder zijn 
waargenomen bij zuigelingen en kinderen van 6 weken 
tot en met 5 jaar kunnen ook op deze leeftijdsgroep van 
toepassing zijn, maar zijn niet in dit onderzoek waarge-
nomen, mogelijk door de kleine doelgroep. Aanvullen-
de informatie over speciale populaties Kinderen en 
adolescenten met sikkelcelziekte, hiv-infectie of een he-
matopoëtische stamceltransplantatie hebben vergelijk-
bare frequenties van bijwerkingen, behalve dat hoofd-
pijn, braken, diarree, pyrexie, vermoeidheid, artralgie en 
myalgie zeer vaak voorkwamen. Volwassenen ≥ 18 
jaar en ouderen De veiligheid werd beoordeeld in 7 
klinische onderzoeken met 91.593 volwassenen in de 
leeftijd van 18 tot en met 101 jaar. Prevenar 13 werd 
toegediend aan 48.806 volwassenen; 2.616 (5,4%) in 
de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar en 45.291 (92,8%) 
van 65 jaar en ouder. Aan een van de 7 onderzoeken 
nam een groep volwassenen deel (n=899) met een leef-
tijd die varieerde van 18 tot en met 49 jaar die Prevenar 
13 kregen en die niet eerder waren gevaccineerd met 
23-valent pneumokokkenpolysaccharidevaccin. Van de 
volwassenen die Prevenar 13 kregen, waren er 1.916 
eerder gevaccineerd met het 23-valente pneumokok-
kenpolysaccharide-vaccin ten minste 3 jaar voor de on-
derzoeksvaccinatie; 46.890 hadden niet eerder het 
23-valente pneumokokkenpolysaccharidevaccin gekre-
gen. Een trend naar een lagere frequentie van bijwerkin-
gen werd geassocieerd met hogere leeftijd; volwassenen 
> 65 jaar oud (ongeacht eerdere pneumokokkenvacci-
natiestatus) meldden minder bijwerkingen dan jongere 
volwassenen, waarbij de bijwerkingen in het algemeen 
het vaakst voorkwamen bij de jongste volwassenen, na-
melijk die van 18 tot en met 29 jaar oud. In het algemeen 
waren de frequentiecategorieën in alle leeftijdsgroepen 
vergelijkbaar, met uitzondering van braken, wat zeer 
vaak voorkwam (≥ 1/10) bij volwassenen van 18 tot en 
met 49 jaar oud en vaak (≥ 1/100 tot < 1/10) in alle 
andere leeftijdsgroepen, en pyrexie kwam zeer vaak voor 
bij volwassenen van 18 tot en met 29 jaar oud en vaak in 
alle andere leeftijdsgroepen. Ernstige pijn/gevoeligheid 
op de vaccinatieplaats en ernstige beperking van de 
armbeweging kwam zeer vaak voor bij volwassenenvan 
18 tot en met 39 jaar oud en kwam vaak voor in alle 
andere leeftijdsgroepen. Bijwerkingen uit klinische 
studies In 6 studies werden de lokale en systemische 
reacties na elke vaccinatie 14 dagen lang bijgehouden; 
in de resterende studie gebeurde dit gedurende 7 dagen. 
De volgende frequenties zijn gebaseerd op bijwerkingen 
die beschouwd werden als gerelateerd aan de vaccinatie 
met Prevenar 13 bij volwassenen: Voedings- en stofwis-
selingsstoornissen: Zeer vaak: Verminderde eetlust Ze-
nuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: Hoofdpijn 
Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: Diarree, 
braken (bij volwassenen van 18 tot en met 49 jaar) Vaak: 
Braken (bij volwassenen van 50 jaar en ouder) Soms: 
Misselijkheid Immuunsysteemaandoeningen: Soms: 
Overgevoeligheidsreacties, waaronder oedeem in het 
gezicht, dyspnoe, bronchospasmen Huid- en onderhui-
daandoeningen: Zeer vaak: Huiduitslag Skeletspierstel-
sel- en bindweefselaandoeningen: Zeer vaak: Spier- en 
gewrichtspijn Algemene aandoeningen en toedienings-
plaatsstoornissen: Zeer vaak: Koude rillingen, vermoeid-
heid, roodheid op de vaccinatieplaats, induratie of zwel-
ling op de vaccinatieplaats; pijn/gevoeligheid op de vac-
cinatieplaats (ernstige pijn/gevoeligheid op de vaccina-
tieplaats komt zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot 
en met 39 jaar), beperking van de armbewegingen (ern-
stige beperking van de armbewegingen komt zeer vaak 

voor bij volwassenen van 18 tot en met 39 jaar)  Vaak: Koorts (komt zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot en met 29 jaar) Soms: 
Lymfadenopathie in het gebied van de vaccinatieplaats In het algemeen werden geen duidelijke verschillen in de frequentie van bijwer-
kingen waargenomen bij toediening van Prevenar 13 aan volwassenen die eerder geïmmuniseerd waren met het pneumokokkenpoly-
saccharidevaccin. Aanvullende informatie over speciale populaties Volwassenen met hiv-infectie hebben vergelijkbare frequenties 
van bijwerkingen, behalve dat pyrexie en braken zeer vaak voorkwamen en misselijkheid vaak. Volwassenen met een hematopoëtische 
stamceltransplantatie hebben vergelijkbare frequenties van bijwerkingen, behalve dat pyrexie en braken zeer vaak voorkwamen. Als 
Prevenar 13 gelijktijdig met trivalent, geïnactiveerd infl uenzavaccin (TIV) werd toegediend, werden hogere frequenties van een aantal 
bijwerkingen waargenomen dan bij toediening van TIV alleen (hoofdpijn, koude rillingen, huiduitslag, verminderde eetlust, gewrichtspijn 
en spierpijn) of Prevenar 13 alleen (hoofdpijn, vermoeidheid, koude rillingen, verminderde eetlust en gewrichtspijn).  MELDING VAN 
VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op 
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: per mail BEL.AERepor-
ting@pfi zer.com of telefoon 08007-8614 (gratis) of +32 2 554-6060.   HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN: Pfi zer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Verenigd Koninkrijk.  NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR 
HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/09/590/001 EU/1/09/590/002 EU/1/09/590/003 EU/1/09/590/004 EU/1/09/590/005 
EU/1/09/590/006.  WIJZE VAN AFLEVERING: op medisch voorschrift.  DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 02/2015.  Gede-
tailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMA) http://www.
ema.europa.eu.
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1. PREVENAR 13* Summary of Product Characteristics
2. http://www.bcfi  .be
* Handelsmerk

Voor informatie over de veiligheid van dit product, gelieve de bijgevoegde SPK te raadplegen.
Bij volwassenen vanaf 18 jaar en ouderen, is PREVENAR 13® geïndiceerd voor actieve immunisatie voor de preventie van invasieve ziekten veroorzaakt door Streptococcus 
pneumoniae serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, en 23F. De goedkeuring van PREVENAR 13® is gebaseerd op functionele antilichaamrespons bij volwassenen 
≥18 jaar en ouderen. Er is niet aangetoond dat PREVENAR 13® de morbiditeit of mortaliteit als gevolg van invasieve of niet-invasieve pneumokokkenziekten bij volwassenen 
vermindert. PREVENAR 13® geeft geen 100% bescherming tegen de serotypen die zich in het vaccin bevinden en ook geen bescherming tegen serotypen die zich niet in het 
vaccin bevinden. De vaakst gemelde lokale en/of systemische bijwerkingen (≥20%) in klinische onderzoeken met PREVENAR 13® waren roodheid, zwelling, gevoeligheid, 
verharding en pijn op de injectieplaats, bewegingsbeperking van de arm, verminderde eetlust, hoofdpijn, diarree, koude rillingen, vermoeidheid, huiduitslag en verergering van 
of nieuw optredende gewrichts- of spierpijn. Overgevoeligheid (bijv. anafylaxie) voor een van de bestanddelen van PREVENAR 13® of een vaccin met difterietoxoïd is een contra-
indicatie voor het gebruik van PREVENAR 13®. Bij volwassenen van 18-49 jaar zonder eerdere vaccinatie tegen pneumokokken, zijn de lokale en systemische reacties gemiddeld 
hoger dan bij oudere personen (50-59 en 60-64 jaar).Bij volwassenen is geen drempel vastgesteld voor de antilichaamconcentratie die bescherming geeft. De klinische 
betekenis van het verschil in functionele antilichaamtiters tussen de serotypen of tussen deze bekomen met PREVENAR 13® of met het polysacharide pneumokokkenvaccin 
is onbekend. Veiligheids- en immunogeniteitsgegevens zijn niet beschikbaar voor volwassenen van jonger dan 68 jaar met een eerdere vaccinatie met het pneumokokken 
polysacharide vaccin. Voor PREVENAR 13® zijn beperkte veiligheids- en immunogeniteitsgegevens beschikbaar voor patiënten met sikkelcelziekte , transplantatie van allogene 
hematopoëtische stamcellen of een HIV-infectie, maar niet voor andere patiëntengroepen met een immuundefi ciëntie. Effi caciteit/effectiviteit werd niet vastgesteld. Vaccinatie 
dient op individuele basis te worden overwogen. Bij personen met een immuundefi ciëntie of met een verminderde immuunresponsiviteit als gevolg van behandeling met 
immunosuppressiva kan de antilichaamrespons verminderd zijn. De onderzoeken waren niet opgezet om verschillen in immuunrespons tussen specifi eke patiëntengroepen 
en degenen zonder onderliggende comorbide aandoeningen vast te stellen. Voor PREVENAR 13® zijn beperkte veiligheids- en immunogeniteitsgegevens beschikbaar voor 
immunocompetente volwassenen tussen 18 en 49 jaar met co-morbiditeiten. Productie van B-geheugencellen is niet onderzocht met PREVENAR 13® bij volwassenen. 
De antilichaamresponsen op PREVENAR 13® gelijktijdig toegediend met het driewaardig griepvaccin waren lager dan wanneer PREVENAR 13® alleen was 
toegediend. De klinische betekenis daarvan is niet bekend.
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Het eerste en enige PNEUMOKOKKEN-
CONJUGAATVACCIN voor alle leeftijdsgroepen1,2
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I n 2008 zorgde BMW met de X6 voor 
een echte verrassing. Want dit was 
de allereerste sportieve terreinauto 

met een coupéachtige daklijn. De SUV, 
die volgens sommigen iets te dominant 
overkwam, veroverde niettemin zijn 
plaats in zijn segment. In die mate zelfs 
dat de concurrentie intussen de specta-
culaire vormgeving heeft overgenomen. 
Ook in München stond de X6 zelf model 
voor een nieuw model: de compactere 
X4. Nadat van de originele X6 ongeveer 
260.000 exemplaren waren verkocht, 
besliste BMW logischerwijze om het ge-
volgde pad voorlopig niet te verlaten. 
Aan de look van de nieuwkomer werd 
dan ook nauwelijks gesleuteld: alleen 

de iets andere lichtblokken (voortaan 
bixenon standaard of zelfs led op de 
M-modellen) en bumpers vallen daarbij 
op… ten minste voor het geoefende oog.

Nieuw interieur
De troeven van de X6 zitten echter elders 
– en wel in het interieur, dat wel stevig 
onder handen werd genomen. De X5 is 
weliswaar nog wat beter uitgerust, maar 
toch voelt de X6 nu een stuk royaler aan. 
Dat is onder meer te danken aan het ge-
bruik van een achterbank, waarop nu ein-
delijk plaats is voor een vijfde inzittende. 

De rugleuning van de achterbank kan in 
een verhouding van 40/20/40 worden 
neergeklapt, waardoor de beschikbare 
ruimte nog polyvalenter wordt. En dat 
is nog niet alles: de kofferruimte werd 
iets groter (van 580 tot 1.525l tegenover 
570 tot 1.450l voordien). Al met al niet 
verkeerd voor een auto die volgens som-
migen vooral bedoeld is voor egoïsten… 
De sfeer aan boord voelt bijzonder ‘cosy’ 
aan. Het nieuwe stuur met 3 spaken is een 
opvallend verschil ten opzichte van de 
X5, maar het met leder overtrokken dash-
board werd ongewijzigd uit het broer-
tje overgenomen. Zodra u plaatsneemt  

achter het stuur en wegrijdt, valt vooral 
de indrukwekkende wendbaarheid op – 
zeker wanneer de auto uitgerust is met 
de head-up display, de 360° parkeerca-
mera, het infrarood nachtzichtsysteem en 
de rest van de lange lijst rijhulpsystemen.

Bom onder de motorkap
Het motorenaanbod van de tweede ge-
neratie van de X6 werd ook aangepakt. 
Dat geldt zeker voor de (bij ons heel po-
pulaire) dieselkrachtbronnen, die steeds 
zuiniger worden. Men heeft de keuze 
uit de 30d en de 40d (211 of 258pk en 
313pk) en de 35i en 5i benzinemotoren 
(respectievelijk 306 en 450pk). Toch zal 
vooral de X6 ‘M Performance’ heel wat 
stof doen opwaaien. Ondanks het feit dat 
deze versie met een dieselmotor op pad 
wordt gestuurd, beschikt hij over alle 
troeven om het de gevestigde sportieve 
concurrentie lastig te maken. Bij de vo-
rige generatie was deze uitvoering ove-
rigens al goed voor 15% van het totale 
verkoopvolume. Een recordaandeel, dat 
vooral een bekroning vormde voor het  
indrukwekkende werk van de motor-
specialisten uit Beieren.

De zescilinder triturbomotor levert 
in dit geval immers een vermogen 
van 381pk (evenveel als een Porsche  
Cayenne S) en een fenomenaal koppel 

van 740Nm, dat constant beschikbaar 
is tussen 2.000 en 3.000tpm. Voeg daar 
nog de uitstekende achttrapsautomaat 
aan toe en u krijgt een X6 M50d, die 
slechts 174g CO2/km de lucht inblaast 
– dezelfde score als de X6 30d, die het 
met 120pk minder moet stellen! Een 
bijzonder bewonderenswaardig resul-
taat, ook al omdat de zespitter met zijn 
diepe (maar altijd gedistingeerde) mo-
torgrom in alle omstandigheden respect 
afdwingt. En omdat hij in staat is om net 
zo vinnig te accelereren als de betere 
sportwagen.
U krijgt dan ook nooit het gevoel dat u 
met een voertuig van ruim 2,2 ton onder-
weg bent. Temeer daar deze SUV of SAV 
(Sport Activity Vehicle) zoals BMW liever 
zegt dankzij zijn arsenaal aan rijhulpsys-
temen – zoals zijn achterdifferentieel met 
vectoriële verdeling van het koppel – net 
zo wendbaar lijkt als een ballerina. Toch 
is dit laatste niet puur te danken aan 
de elektronische hocuspocus. De X6 zit 
gewoonweg heel goed in elkaar en be-
schikt over een ideale gewichtsverdeling 
en een actieve vierwielaandrijving die 
het principe van de achterwielaandrij-
ving respecteert. Met zo’n combinatie 
kan het resultaat niets anders dan uitste-
kend zijn. Meer van dat, zouden we zo 
zeggen! ❚

Arnaud Dellicour
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Met de 50d pakt BMW uit met de opgepompte versie van 
een SUV die vaak wordt bekritiseerd, maar die blijkbaar 
toch geen last heeft van de crisis.

 

De X6 is dankzij zijn 
zescilindermotor in 

staat om net zo vinnig te 
accelereren als de betere 

sportwagen.

Zwaar kaliber
BMW X6 50D
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Werkaanbod

Medische secretaresse zoekt part time 
job.
Momenteel aan de slag bij een oog-
arts die aan zijn laatste werkende 
maanden bezig is. beschikbaar vanaf 
januari. regio Gent-Eeklo-Brugge-
Knokke
voor meer info 0497366307 of Kimber-
lyensteven@gmail.com
Ik stuur u graag mijn cv!

Overname drukke en goed uitgeruste 
cardiologische privé-praktijk Antwer-
pen- Stad wegens vertrek naar buiten-
land.
Ideaal voor startende cardioloog
Eventueel verhuur behoort tot de mo-
gelijkheden.
U kunt me voor vragen contacteren op 
volgend nummer 0485 99 62 60

Arts Klinisch bioloog zoekt een half-
tijdse of voltijdse betrekking, geen mi-
crobiologie. Contact 0496877861

Medisch materiaal

Gezocht voor beginnende praktijk: gy-
necologische onderzoekstafel of on-
derzoekstafel met beensteunen.
Cystoscoop en lichtbron, en evt toebe-
horen.Tel 0498-30-88-24

Te koop:echo aloka prosound ssd 
3500,zeer goede staat.Abdominale 
(5,0Mh) en vaginale sonde,power-
doppler en dopplerflow,sonyprin-
ter.3000€,tel 0496/86.39.17

Wegens stopzetting van oftalmoloog 
praktijk in Gent eind 2015: 
Volledige installatie te koop met o.a.: 
unit, auto refractor, automatische pe-
rimeter, klein materiaal.
tel: 0475/584647 of 09/2243541

Medisch materiaal te koop:
Onderzoeksbank, Ritter onderzoeksta-
fel, kolomweegschaal …
Info:pwils@skynet.be

Onderzoekstafel + verbandkastje en 
tabouret op wielen.
Volledig nieuw; in verpakking. 50% 
van, aankoopprijs.
Tel 0475/526149

Divers medisch materiaal te koop we-
gens stoppen huisartspraktijk.Ideaal 
voor startende arts of bij uitbreiding 
praktijk.
Info:tel:052/222105

Te koop Onderzoekstafel Midmark 404 
wegens dubbel gebruik na associatie.
Zo goed als nieuw met nieuw onder-
zoekskussen
 Prijs 280 euro bij afhaling.

Dr Jos Mertens Oudekerkstraat 8/2 
Molenbeersel 089/701525

Te koop: Hortmann ENG electrony-
stagmograph 1-kanaal
Prijs overeen te komen.
GSM: 0475250571

Offerte: wegens stopzetting praktijk: 
collectie Atlas of rheumatology met 
diapositives erin(van GSK);19 delen;
Gratis af te halen ter plaatse(omge-
ving Halle-Edingen)
0475/670640 deroulez@hotmail.com
Te Koop: NIDEK ARK510A autorefrac-
tor, roltafel 2 instrumenten en klein 
ophtalmo materiaal, prijs overeen te 
komen
e-mail adres is ook gewijzigd 
c.wyndaele@telenet.be
GSM 0479857256

Gratis af te halen: Ritter onderzoeksta-

fel met lades en sstopcontacten (2) in 
beige uitvoering in goede staat .
Mobilux c130 RX toestel in perfecte 
staat met cassette (geen ontwikkel-
bakken meer) en loden schort
Echografietoestel
Tel 003251465141

Te koop wegens overlijden: echogra-
fie toestel, Siemens sonoline G50, 10 
jaar oud, incl 2 sondes en technische 
documentatie. Gebruikt door uroloog. 
Vraagprijs 3.500 euro. Inlichtingen 
0499/98.33.24

Te Koop: Deel 51 over Neuropathies in 
de reeks Handbook of Clinical Neuro-
logy van P.J. Vinken en G.W. Bruyn.
Prijs: 125€ zonder verzendkosten of af 
te halen. Tel: 0475/428656.

Te koop: Neuron-Spectrum-19kanalen 
EEG (aankoopfactuur dd 27/3/12) met 
Led flits stimulator, stand- and head-
box en benodigdheden (Acertys).
Twee jaar in gebruik. Prijs overeen te 
komen.

Contact nemen op nr 00 32 475 46 61 45.

Te koop:
- Echografietoestel Picker L/S 2500
- Fiberscope Olympus XQ 10
- Videocamera voor endoscope
- Lichtmachine
Prijs overeen te komen.
Tel. 03 236 39 99 GSM.0495 57 93 57
abushima@telenet.be

Te Koop: Atlassen the Ciba Collection 
van Dr Netter over Heart;Endocrine 
Systhem;Kidneys&Ureters en Repro-
ductive systhem.
Nooit gebruikt aan 25 euros per stuk.
Info:deroulez@hotmail.com of 
0475/670640”

Gezocht: tweedehands refractiemeter 
tegen haalbare prijs voor solidariteits-
werk in Guinee. Contact: Mediraid 
vzw, Dr. Gérard Delacroix, gsm 0475 
94 42 62, gerard.delacroix@skynet.be

Te koop: echografie toestel Hitachi 
EUB 5500, 10 j oud, gebruikt in gy-
naecologiepraktijk, vag en abd sonde, 
kleurendoppler, Sony printer, vraag-
prijs 5000€, inlichtingen 0477/564666

Vastgoed

Te koop in Nieuwpoort-Bad:
Ultramodern 2 slaapkamer apparte-
ment in de Lefebvrestraat,
centraal tussen de zee en de winkel-
straat, zeezicht, bouwjaar 2008.
Design-inrichting, ingemaakte kasten, 
parket, terras.

Kelderberging en 4 fietshaken inclu-
sief.
Perfecte “pied-à-terre” in het Knokke-
aan-de-westkust !
Inlichtingen en/of bezoek via 
asterie0105@gmail.com

JS
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ZOEKERTJES

Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.
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Te Huur: praktijkruimte te Dender-
monde 2 medische consultatieruim-
tes met secretariaat, wachtzaal, toilet 
en inkom met private parkeerplaats. 
Goed gelegen op gelijkvloers van ap-
partementsgebouw op de Noordlaan. 
Tel: 052/202440 tijdens kantooruren.
TE HUUR CENTRUM LUMMEN: PRAK-
TIJKRUIMTE VOOR MEDISCH OF PA-
RAMEDISCH BEROEP in opbouw:1 of 
2 medische kabinetten inrichting nog 
af te spreken; met hall, toilet, keuken 
berging, wachtruimte en secretariaat, 
volledig rolstoeltoegankelijk! Ruime 
parking 
Prijs te bespreken: 0473470225
Te Huur: Loft 168 m² te LOT (Beersel) – 
2e verd. – lift 
Makkelijk bereikbaar met trein en bus, 
500 m van afrit Ring O 
Open woonruimte met volledig uitge-
ruste keuken met dampkap, kookplaat, 
oven, microgolfoven en vaatwas. Vi-

sueel afgescheiden slaapkamers en 
badkamer (douche /ligbad). Afzonder-
lijk wc met handwasbak. Berging 
Verwarming met warme lucht. Privé 
autostaanplaats 
Maandhuur € 750 + vaste lasten à € 
80– huurperiode max. 1 jaar (eventu-
eel verlengbaar 1 jaar) Verbruik water, 
elektriciteit en gas ten laste van de 
huurder. Contact: 0475.78.71.77

Praktijkruimte te huur centrum Zele
Ruime praktijkruimte met inkomhal, 
wachtzaal, diverse onderzoeksruim-
ten, bureau berging. 
Parkeren nabij mogelijk. tel 
0478/831368

te koop
helft van 100 jaar oud boerderijtje in 
Nes-Dongeradeel, Noord-Friesland, in 

de buurt van Waddenzee, Lauwersmeer 
en Waddeneilanden. In beschermd 
dorpsgezicht, met authentieke elemen-
ten (uilenbord, bedsteden, rieten dak). 
Woonopp. 110m2, 2 slaapkamers, klei-
ne tuin. 90.000 euro. info: 0495/871951
Praktijk over te nemen in centrum 
Scherpenheuvel wegens overstap 
naar verzekeringsgeneeskunde.
Instapklare praktijk met alle toebeho-
ren. Tel 013 77 66 95

Te Koop te Waasmunster
Deze recente pastorie villa, rustig 
gelegen in een doodlopende straat, 
straalt luxe en comfort uit. Binnenin 
bestaat de afwerking uit eiken vloer, 
natuursteen en vloerverwarming. De 
bewoonbare oppervlakte bedraagt 
500 m2, en dit gecombineerd met 
een epc van 60. Er is een uitstekende 
bereikbaarheid en mogelijkheid tot 

houden van praktijk. In de gemakke-
lijk te onderhouden tuin, bevindt zich 
een verwarmd zwembad. Vraagprijs 
915.000 euro. Tel 0478/831368

Wilt u meewerken aan kwaliteit en zorg? Kom dan ons dynamisch team versterken.
Meer informatie over de functies vindt u op www.azherentals.be of bij medisch directeur dr. 
Inge Knuts (t 014 24 61 05). Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten 
tot dr. Inge Knuts (medisch directeur).

AZ St.-Elisabeth Herentals vzw • Nederrij 133 • 2200 Herentals • www.azherentals.be

Momenteel hebben we vacatures voor (m/v):

Het AZ Herentals is een modern en 
dynamisch ziekenhuis dat professi-
onele basiszorg aanbiedt, inclusief 
verschillende speerpuntdiensten. 
Het beschikt over 243 bedden, 
verspreid over verschillende ver-
pleegafdelingen. Onze missie als 
regionale zorginstelling bestaat 
erin een professionele basiszorg 
aan te bieden aan alle patiënten, 
waarbij klantvriendelijkheid en 
kwaliteit de sleutelbegrippen zijn 
die gehanteerd worden door 100 
artsen, 700 ziekenhuismedewer-
kers en het bestuur onder het 
motto ‘Wij staan borg voor kwaliteit 
en zorg!’

Anesthesist*

Neuroloog*

Psychiater*
•	 raadpleging en liaison
•	 deeltijds, ratio in onderling overleg

Urgentiearts*

Geriater*
Dermatoloog (deeltijds)*

Pediater*

* Ook geneesheer-specialisten in opleiding komen in aanmerking
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❚ DE SPECIALIST SPRAK MET FRANK ROBBEN OVER HET E-GEZONDHEIDSPLAN ❚

“De snelwegen liggen er al,  
nu moet we er nog over rijden”

M
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TECHNOLOGIE

Vorige maand stelde Maggie De block het e-gezond-
heidsplan voor, een actualisering van het actieplan, 
met nieuwe deadlines, nieuwe aandachtspunten en 
vooral: met dezelfde nadruk op gegevensuitwisseling en 
multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners. 
De Specialist sprak met één van de architecten van dit 
plan achter de schermen: Frank Robben, general manager 
van het eHealth-platform. 

B egin oktober 2015 hadden al 
1,93 miljoen Belgen hun toe-
stemming gegeven voor de be-

veiligde elektronische uitwisseling van 
hun medische gegevens tussen zorgver-
strekkers tegenover 352.000 begin okto-
ber 2014. In juli van dit jaar wisselden de 
zorgverstrekkers in ons land 3,7 miljoen 
berichten met elkaar uit via de beveilig-
de eHealthBox, tegenover 2,5 miljoen in 
juli 2014. En elke maand vragen zorgver-
strekkers, vooral apothekers, meer dan 
11 miljoen keer naar de verzekerbaarheid 
van een patiënt, met andere woorden 
of de patiënt in orde is met haar of zijn  
ziekenfonds. 

“Deze cijfers spreken voor zich: e- 
gezondheid zit in de lift”, besluit minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
Maggie De Block. Zij spreekt over een ac-
tualisering van het plan van 2013 omdat 
alles zo snel is verlopen. Maar voor Frank 
Robben zou het best nog wat sneller mo-
gen lopen: “De snelwegen liggen er nu, 
de op- en afritten zijn aangelegd en de 
verkeerscodes zijn uitgestippeld. Nu zou 
het goed zijn dat zoveel mogelijk auto’s 
er gebruik van maken.” Voor hem zijn de 
nieuwe deadlines niet alleen een actuali-
sering maar ook een oproep tot alle zorg-
verstrekkers om zo snel mogelijk van alle 
digitale mogelijkheden gebruik te maken 
en zo te komen tot een betere zorgver-
lening.

Use cases
Frank Robben blikt nog even terug op 
het actieplan van 2013: “Ook toen was de 
infrastructuur al beschikbaar en was de 
vraag vooral: ‘Wat moet er tegen wan-
neer gebeuren?’ We zijn vertrokken van 
zeer concrete use cases: een oma in het 
rusthuis die wegens medische problemen 
geregeld naar het ziekenhuis moet, een 
chronisch zieke met verschillende patho-
logieën tegelijk die van de ene specialist 
naar de andere moet, en nog enkele voor-
beelden. Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat in al die gevallen de patiënt een op-
timale zorg krijgt? Die vraag leek ons nut-
tiger als uitgangspunt dan eindeloze dis-
cussies over encryptie van user en access 

management. Daar hebben zowat 300 
betrokkenen zich over gebogen tijdens 
verschillende interactieve sessies, met 
de 20 actiepunten als resultaat.”

Sommige van de deadlines in dit actie-
plan werden gehaald, andere dan weer 
niet. Mede daarom, en om de groeiende 
populariteit van mobile health goed te 
ondersteunen, met aandacht voor kwali-
teit van apps en toestellen en voor priva-
cy en bescherming van medische gege-
vens, werd dit nieuwe gezondheidsplan 
voorgesteld. 

Kost een omlaag  
en kwaliteit omhoog
Maar de focus van het plan blijft dezelf-
de, benadrukt Frank Robben: “We willen 
de complexiteit voor de arts en de patiënt 
verlagen, de zorgkwaliteit verhogen, de 
kosten beheersen en onnodig papierwerk 
vermijden.” Dat zorgkwaliteit en kosten-
verlaging elkaar niet hoeven uit te sluiten, 
illustreert Robben met een eenvoudig 
voorbeeld: “Stel dat een chronisch zieke 
patiënt meerdere aandoeningen heeft 
en we met één bloedonderzoek resulta-
ten voor de verschillende aandoeningen 
kunnen krijgen. We kunnen voor die ene 
patiënt ook één radiologisch onderzoek 
op jaarbasis uitsparen door resultaten te 
delen. Dat zal samen wellicht een reële 
kostenbesparing van bijna 100 euro op-
leveren. Als we voor één vierde van de 
inwoners van dit land één radiologisch 
en één bloedonderzoek per jaar kunnen 
vermijden door optimaal gegevens te de-
len – en dat lijkt me geen onrealistische 
doelstelling – dan besparen we 250 mil-
joen euro. Terwijl het eHealth-platform 13 
miljoen euro per jaar kost. Een ROI van 
2000%, daar zouden heel wat bedrijven 
voor tekenen. En, niet vergeten, ook de 
patiënt is hiermee gebaat.”

Daarom ligt de nadruk, net zoals in het vo-
rige plan, op die initiatieven die het her-
gebruik en het delen van persoonlijke en 
medische gegevens centraal stellen: het 
EPD (Elekronisch Patiëntendossier) als 
geïntegreerd patiëntendossier voor zie-
kenhuizen, sumehr (summary electronic  

health record) als uniform gecodeerd 
en gestructureerd bestand dat alle art-
sen maar ook de patiënten zelf kunnen 
consulteren, Vitalink en Intermed als ge-
gevenskluizen voor de huisartsen, en ga 
zo maar door. “Ook het aantal specifieke 
registers willen we daarom grondig te-
rugschroeven”, voegt Frank Robben er 
nog aan toe, “en voorkomen dat artsen 
dubbel werk hebben: het patiëntendos-
sier aanvullen en de gegevens nog eens 
in het register invoeren, want daar hangt 
hun betaling van af.” Maar tegelijk wil 
men zoveel mogelijk aan de artsen en 
andere zorgverstrekkers aantonen dat 
ook hun leven hiermee wordt vereen-
voudigd en ze hun kerntaak nog beter 
zullen kunnen vervullen. Enkel zo bereik 
je een systeem waarin alle zorgverstrek-
kers met plezier bijdragen aan een bete-
re e-gezondheid, of zoals Frank Robben 
het graag noemt: een ‘coalition of the 
willing’. ❚

Stef Gyssels

“We kunnen  
250 miljoen besparen 

door gegevens  
te delen.” 

01Verder uitwerken  
van EMD en sumehr

02  Een geïntegreerd EPD 
 in elk ziekenhuis

03  Elektronische informatie-
deling van de medicatie-
schema’s veralgemenen

04  Gebruik van elektronisch 
voorschrift bevorderen

05  Gegevens delen via 
systeem van hubs  
en metahubs

06  Samenwerking tussen 
zorgverstrekkers verbe-
teren

07  Betere informatiedeling 
met psychiatrische en  
andere instellingen

08  Invoering van een  
uniform evalutie- 
instrument (BelRAI)

09  Gebruik bevorderen via 
incentives

10  Toegang tot de gegevens 
door de patiënt verbeteren 
(PHR)

11  Meer en efficiënter com-
municeren over het plan  
en de voordelen

12  Voorzien in opleiding en 
ICT-ondersteuning van de 
zorgverstrekkers 

13  Verder uitwerken van  
standaarden en een  
terminologiebeleid

14  Uitbouw van Mycarenet 
voor onder meer  
derde-betalersregeling

15  Verdere administratieve 
vereenvoudiging

16  Traceerbaarheid van  
implantaten garanderen

17  Veralgemeend gebruik van 
de eHealthBox 

18  Inventarisatie en  
consolidatie van registers

19  Kader creëren in  
zorgsector voor  
mobile health

20  Governance van e-health: 
gegevensveiligheid,  
privacy en gebruiks-
vriendelijkheid

De 20 actiepunten
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H et KCE-rapport herinnert eraan 
dat de arts gemachtigd is om 
off-label voor te schrijven want 

dat zoiets tot zijn therapeutische vrijheid 
behoort. Het moet wel zorgvuldig wor-
den overwogen, onder meer op basis 
van wetenschappelijk bewijs. De patiënt 
moet expliciet vooraf worden geïnfor-
meerd over het off-labelkarakter en de 
daaraan verbonden risico’s. Bovendien 
moet hij met het gebruik instemmen.

Zware 
verantwoordelijkheid
“In tegenstelling tot wat gebeurt met 
toegelaten geneesmiddelen”, onder-
streept het KCE, “gebeurt het vaak dat 
de veiligheid en de werkzaamheid niet 
aangetoond zijn bij off-labelgebruik. De 
informatie in verband met werkzaam-
heid van off-labels komt vaak uit studies 
van patiëntendossiers (rapportering 
van gevallen) of van de ervaring van 
individuele clinici (advies van experts). 
Maar het is niet omdat een toegelaten 
geneesmiddel zeker en werkzaam is in 
gegeven omstandigheden, dat het dat 
ook is bij off-labelgebruik. Dat gebruik 
kan immers over andere indicaties of 
leeftijdsgroepen gaan, over patiënten 
met comorbiditeit en extra behandelin-
gen.”
De afwezigheid van informatie over de 
veiligheid en werkzaamheid van het 

off-labelgebruik is een bron van onze-
kerheid bij de voorschrijvers. “Artsen die 
werken in en buiten het ziekenhuis dra-
gen een zware verantwoordelijkheid als 
ze zich bij hun voorschrijfgedrag buiten 
de wettelijke paden begeven. Patiënten 
worden mogelijk blootgesteld aan ge-
zondheidsrisico’s – en ze zijn niet altijd 
op de hoogte dat hun behandeling off- 
label is – en voor het Riziv lijkt de terug-
betaling van een product waarvan de 
veiligheid en de werkzaamheid niet is 
aangetoond, moeilijk te rechtvaardigen.” 
De auteurs van het rapport illustreren 
hun voorstel met twee bekende geval-
len van het off-labelgebruik die nefast  

afliepen: Mediator als vermageringspil 
en antipsychotica voor oudere demente-
rende personen in rusthuizen.

Ook de verantwoordelijkheid van de 
apotheker kan in het geding zijn voor 
schade door een magistrale bereiding. 
Het KCE staat op de raadgevende rol van 
de apotheker bij off-labelgebruik omdat 
de patiënt vaak niet op de hoogte is van 
de indicatie waarvoor hij het product  

aflevert en dus niet kan weten dat het 
om off-labelgebruik gaat.

Uitzonderingen op 
markttoegankelijkheid
Het KCE herinnert de leden van de EU 
aan de mogelijkheid om niet-toegelaten 
geneesmiddelen te laten gebruiken in 
een aantal gevallen buiten voor datgene 
waarvoor ze op de markt zijn toegelaten:
• magistrale bereidingen, 
•  gebruik van geneesmiddelen in 

goedgekeurde klinische proeven, 
•  gebruik van geneesmiddelen bij 

medische noodzaak:

 1.  speciale behoeften (voorschrift 
voor een patiënt die een niet-
toegelaten medicijn kreeg, 
ofwel off-labelgebruik op eigen 
verantwoordelijkheid van de arts), 

  2. urgentiegeval
 3.  compassionate use in 

omstandigheden waar geen enkele 
andere behandeling beschikbaar is. 

Dit off-labelgebruik is relatief sterk in 
zwang in de oncologie en de pediatrie 
(DS 15-16 blz. 22-23). 

Opgepast met promotie
De EFPIA (Europese koepelorganisatie 
van farmaverenigingen) meent van haar 
kant in een ‘position paper’ dat aan dit 
thema gewijd is, dat het off-labelgebruik 
soms aanvaardbaar is. Toch is de off-la-
belpromotie van firma’s of regeringen 
nooit toelaatbaar. In dat verband onder-
streept het KCE in zijn rapport dat off-la-
belvoorschriften onder de individuele 
verantwoordelijkheid van de arts vallen 
en dat politieke maatregelen daar niet 
tegenin mogen druisen. “Als een rege-
ring beslist om het off-labelgebruik van 
een medicijn te promoten om te bespa-
ren, dan kan ook haar verantwoordelijk-
heid in het geding komen.” 
Wat een regering dan weer niet verbiedt 
om – in het maatschappelijke perspec-
tief van de gezondheidszorg en via de 
verspreiding van neutrale informatie, 
gecombineerd met een terugbetalings-
politiek – perspectieven te openen voor 
verantwoord off-labelgebruik dat onder 
de verantwoordelijkheid van een voor-
schrijver valt. Dat is een van de verge-
vorderde denksporen van het KCE. ❚

1. KCE Rapport 252 A, pistes voor een beter omkaderd ‘off-
label’ gebruik van geneesmiddelen, www.kcefgov.be

Vincent Claes/P.S.JS
22

24
N

De limieten van het off-label voorschrift
Het KCE publiceerde onlangs een rapport (1) met een aantal 
denksporen om het gebruik van ‘offlabel’ geneesmiddelen 
te reguleren. Geneesmiddelen dus die voor iets anders 
worden gebruikt dan wat op de bijsluiter staat. Brandend 
actueel: in Italië werden onlangs vijf patiënten geïnfecteerd 
in een ziekenhuis na een off-label-injectie van bevacizumab 
tegen AMD (leeftijdsgebonden maculadegeneratie). 
Belgische artsen moeten rekening houden met de Belgische 
en Europese wetgeving ter zake.
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KCE zet voet naast farma-industrie

D e Block geeft aan het Federaal 
Kenniscentrum voor de Ge-
zondheidszorg (KCE) de op-

dracht om een programma van praktijk-
gerichte klinische studies op te starten en 
op te volgen. Hiervoor maakt ze in 2016 
en 2017 telkens een budget van 5 miljoen 
euro vrij. Maggie De Block: “Wij willen 
studies laten uitvoeren die farmabedrij-
ven niet doen, maar die ons wel waar-
devolle info over de werking van een 
geneesmiddel of medisch hulpmiddel 
kunnen geven. Bijvoorbeeld nagaan wel-
ke oplossing de beste is voor een patiënt 
met vrij hoge slechte cholesterolwaarden: 
de levensstijl aanpassen en evenwichti-

ger eten met minder vet en meer bewe-
gen. Of een statine nemen?”

Zo kunnen geneesmiddelen onderling of 
met een ander type behandeling worden 
vergeleken, zoals een verandering van 
levensstijl, een chirurgische techniek of 
psychotherapie. Of men denkt aan stu-
dies rond behandelingen die minder inte-
ressant zijn voor de industrie, zoals voor 
kleine doelgroepen. Bovendien kan het 
KCE de werkzaamheid van bevolkingss-
creenings nagaan. Enkele landen, zoals 
het VK en Nederland, hebben daarom al 
jaren geleden publiek gefinancierde klini-
sche studieprogramma’s opgezet.

In een eerste fase zullen voor de zomer 
van 2016 de eerste studievoorstellen 
worden geselecteerd. Zowel overheid 
als clinici en onderzoekers kunnen hier-
voor onderwerpen indienen, na een pu-
blieke oproep die het KCE zal coördine-
ren. 
Dr. Frank Hulstaert (KCE): “In de op-
startfase gaat het om een zeer beperkt 
aantal studies. Het selectiecomité zal 
vooral kijken naar de mogelijke onmid-
dellijke impact van de studieresultaten 
op de klinische praktijk en op de effici-
entiewinst voor de gezondheidszorg. 
Bij voorkeur studies met een voldoende 
groot aantal patiënten die representa-
tief zijn voor de reële praktijk, en met 
een goede onderzoeksmethode, liefst 
een randomisatie.”

Bedoeling: de bestaande expertise in 
klinische studies in de Belgische univer-
siteiten en ziekenhuizen zo verder uit te 
bouwen en samenwerking te stimuleren. 
Het Federaal Agentschap voor Genees-
middelen en Gezondheidsproducten 
(Fagg) zal bij de kwaliteitsbewaking een 
belangrijke rol spelen.

Na de selectie zal het KCE ook instaan 
voor de uitbesteding en de opvolging 
van de klinische studies. Minister De 
Block: “Dergelijke studies zijn een zeer 
nuttige investering van publieke midde-
len, omdat ze bijdragen tot een betere 
zorg voor de patiënt en een doelmatiger 
gebruik van overheidsmiddelen.” ❚

P.S.

Maggie De Block trekt 10 miljoen uit voor klinische studies 
door het Kenniscentrum (KCE).
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Bufomix Easyhaler 160 microgram/4,5 microgram/inhalatie, inhalatiepoeder. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Elke afgegeven 
dosis (elke dosis die het mondstuk verlaat) bevat: 160 microgram budesonide/inhalatie, en 4,5 microgram formoterolfumaraatdihydraat/inhalatie. Bij gebruik van de Easyhaler bevat de afgegeven dosis 
(de dosis uit het mondstuk) dezelfde hoeveelheid werkzame stof als de vrijgemaakte dosis (de dosis uit het reservoir). Hulpstof: lactosemonohydraat (3800 microgram/inhalatie). FARMACEUTISCHE 
VORM: Inhalatiepoeder in een inhalator die afgemeten doses afgeeft (Easyhaler). Wit tot geelachtig poeder. KLINISCHE GEGEVENS: THERAPEUTISCHE INDICATIES Astma Bufomix Easyhaler is 
geïndiceerd voor de reguliere behandeling van astma waarbij gebruik van een combinatiepreparaat (met een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende β2-adrenoceptoragonist) is aangewezen, bij 
de volgende patiënten: - patiënten bij wie behandeling met een inhalatiecorticosteroïde en ‘zo nodig’-gebruik van een te inhaleren kortwerkende β2-adrenoceptoragonist onvoldoende astmacontrole 
oplevert; of - patiënten bij wie al een goede mate van astmacontrole is bereikt met behandeling met een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende β2-adrenoceptoragonist. COPD Symptomatische 
behandeling van patiënten met ernstige COPD (FEV1 < 50% van de voorspelde normale waarde) en een voorgeschiedenis van herhaalde exacerbaties die signifi cante symptomen hebben, ondanks 
de reguliere behandeling met langwerkende luchtwegverwijders. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Dosering Astma Bufomix Easyhaler is niet bestemd voor de aanvangsbehandeling van 
astma. De benodigde dosering van de bestanddelen van Bufomix Easyhaler kan per patiënt verschillen, en dient te worden afgestemd op de ernst van de aandoening. Men dient hier niet alleen rekening 
mee te houden bij aanvang van de behandeling met een combinatiepreparaat, maar ook bij eventuele aanpassing van de onderhoudsdosering. Als een specifi eke patiënt een dosiscombinatie nodig 
heeft die niet voor de combinatie-inhalator beschikbaar is, dient de gepaste β2-adrenoceptoragonist- en/of corticosteroïdedosis te worden voorgeschreven voor gebruik met een afzonderlijke inhalator. 
Er dient dosistitratie plaats te vinden tot de laagste dosis is gevonden waarbij de astmasymptomen nog steeds goed onder controle zijn. De voorschrijver/zorgverlener dient de patiënt geregeld opnieuw 
te beoordelen, om ervoor te zorgen dat altijd de optimale Bufomix Easyhaler-dosering wordt gebruikt. Zodra de astmasymptomen langdurig onder controle blijven bij gebruik van de laagste aanbevolen 
dosis, kan als volgende stap worden uitgeprobeerd of gebruik van alleen een inhalatiecorticosteroïde afdoende is. Patiënten dient te worden aangeraden hun aparte, snelwerkende luchtwegverwijder 
te allen tijde bij de hand te houden voor gebruik in geval van een astma-aanval. Aanbevolen doses: Volwassenen (patiënten vanaf 18 jaar): 1-2 inhalaties tweemaal daags. Bij sommige patiënten kan 
het gebruik van maximaal 4 inhalaties tweemaal daags nodig zijn. Pediatrische patiënten Jongeren (patiënten van 12 t/m 17 jaar): 1-2 inhalaties tweemaal daags. Kinderen jonger dan 12 jaar: omdat 
er nog maar beperkte gegevens beschikbaar zijn over gebruik bij 
deze patiënten, wordt het gebruik van Bufomix Easyhaler niet 
aangeraden voor kinderen jonger dan 12 jaar. Onder normale 
praktijkomstandigheden zou in het geval van voldoende astma-
controle bij tweemaal daags gebruik, als onderdeel van de dosis-
titratie tot de laagste effectieve dosis kunnen worden overgegaan 
op eenmaal daags gebruik van Bufomix Easyhaler indien de 
voorschrijver van mening is dat gebruik van een langwerkende 
luchtwegverwijder nodig blijft om de astmacontrole in stand te 
houden. Als de patiënt frequenter gebruik maakt van een aparte, 
snelwerkende luchtwegverwijder, duidt dat op verergering van de 
onderliggende aandoening. De astmabehandeling dient dan op-
nieuw te worden geëvalueerd. Voor doseringen die niet kunnen 
worden bereikt met Bufomix Easyhaler zijn andere doseringen 
van budesonide/formoterol geneesmiddelen beschikbaar. COPD 
Aanbevolen doses: Volwassenen: 2 inhalaties tweemaal daags. 
Algemene informatie Bijzondere patiëntenpopulaties: Voor ou-
deren gelden er geen speciale doseringseisen. Er zijn geen ge-
gevens beschikbaar over het gebruik van Bufomix Easyhaler bij 
patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie. Aangezien 
de eliminatie van budesonide en formoterol hoofdzakelijk via het 
levermetabolisme verloopt, kan bij patiënten met ernstige cirrose 
een hogere mate van blootstelling worden verwacht. Wijze van 
toediening Bestemd voor inhalatie. Aanwijzingen voor het juiste 
gebruik van Bufomix Easyhaler: Bufomix Easyhaler is een adem-
gestuurde inhalator. Dit houdt in dat wanneer de patiënt door het 
mondstuk inademt, het geneesmiddel samen met de ingeadem-
de lucht naar de longen wordt gevoerd. Let op: het is belangrijk 
de patiënt te vertellen dat hij/zij: • goed de gebruiksaanwijzingen 
in de bijsluiter dient te lezen. De bijsluiter is bijgesloten in de ver-
pakking van elke Bufomix Easyhaler; • voorafgaand aan elke in-
halatie de inhalator goed dient te schudden en een dosis dient vrij 
te maken; • diep en krachtig door het mondstuk dient in te ade-
men, zodat de benodigde dosis volledig in de longen terechtkomt; 
• nooit door het mondstuk mag uitademen, omdat er anders bij 
het volgende gebruik een te lage dosis zal worden afgegeven. 
Mocht per ongeluk toch door het mondstuk worden uitgeademd, 
dan dient de patiënt met het mondstuk op een tafel of op de hand-
palm te tikken zodat het poeder eruit valt, en vervolgens de toe-
dieningsprocedure te herhalen; • nooit meer dan één dosis mag 
vrijmaken zonder het inhalatiepoeder tussentijds te inhaleren. 
Mocht per ongeluk toch meer dan één dosis worden vrijgemaakt, 
dan dient de patiënt met het mondstuk op een tafel of op de hand-
palm te tikken zodat het poeder eruit valt, en vervolgens de toe-
dieningsprocedure te herhalen; • na gebruik altijd het stofkapje 
(en ook het beschermde omhulsel indien dat wordt gebruikt) te-
rug dient te plaatsen, om te voorkomen dat er onbedoeld een 
dosis wordt vrijgemaakt (dit zou leiden tot over- of onderdosering 
bij het volgende gebruik); • na het inhaleren van de onderhouds-
dosis de mond dient te spoelen met water, om zo de kans op 
orofaryngeale candidiasis te minimaliseren. • het mondstuk regel-
matig dient te reinigen met een droge doek. Bij het reinigen mag 
geen water worden gebruikt, aangezien het inhalatiepoeder ge-
voelig is voor vocht; • de Bufomix Easyhaler dient te vervangen 
zodra de dosisteller op nul komt te staan, ook als er in de inhala-
tor nog steeds poeder zichtbaar is. CONTRA-INDICATIES 
Overgevoeligheid voor budesonide, formoterol of lactose (deze 
laatste bevat kleine hoeveelheden melkeiwit). BIJ WERKINGEN 
Bufomix Easyhaler bevat zowel budesonide als formoterol, waar-
door zich hetzelfde bijwerkingenpatroon zou kunnen voordoen 
als gemeld is bij het gebruik van deze stoffen. Na gelijktijdige 
toediening van deze twee bestanddelen is geen hogere incidentie 
van bijwerkingen waargenomen dan bij afzonderlijke toediening. 
De meest voorkomende geneesmiddelgerelateerde bijwerkingen 
bestaan uit bijwerkingen die farmacologisch gezien te verwach-
ten zijn bij gebruik van β2-receptoragonisten, zoals tremor en 
palpitaties. Deze zijn veelal licht van aard en verdwijnen door-
gaans binnen enkele dagen met voortgezette behandeling. In 
een 3 jaar durend klinisch onderzoek met budesonide bij COPD 
patiënten werden blauwe plekken en pneumonie met respectie-
velijk een frequentie van 10% en 6% waargenomen, vergeleken 
met 4% en 3% in de placebogroep (p <0,001 en p <0.01, respec-
tievelijk). In de onderstaande tabel staat een overzicht van de 
bijwerkingen die met gebruik van budesonide of formoterol in 
verband zijn gebracht. De bijwerkingen zijn ingedeeld naar sys-
teem/orgaanklasse en frequentie. De frequenties zijn als volgt 
gedefi nieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms 
(≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000) en zeer zelden 
(<1/10.000). Infecties en parasitaire aandoeningen: vaak: oro-
faryngeale candida-infecties; Immuunsysteem aandoeningen: 
zelden: onmiddellijk en later optredende overgevoeligheidsreac-
ties, bijv. exantheem, urticaria, pruritus, dermatitis, angio-oedeem 
en anafylactische reactie; Endocriene aandoeningen: zeer zel-
den: Syndroom van Cushing, bijniersuppressie, groeivertraging, 
afname van de botdichtheid; Voedings- en stofwisselingsstoor-
nissen: zelden: hypokaliëmie, zeer zelden: hyperglykemie; 
Psychische stoornissen: soms: agressie, psychomotorische hy-
peractiviteit, angst, slaapstoornissen, zeer zelden: depressie, 
gedragsveranderingen (met name bij kinderen); Zenuw-
stelselaandoeningen: vaak: hoofdpijn, tremor, soms: duizelig-
heid, zeer zelden: verstoorde smaakwaarneming; 
Oogaandoeningen: zeer zelden: cataract en glaucoom; 
Hartaandoeningen: vaak: palpitaties, soms: tachycardie, zelden: 
aritmieën, bijv. atriumfi brilleren, supraventriculaire tachycardie, 
extrasystolen, zeer zelden: angina pectoris, verlenging van het 
QTc-interval; Bloedvat aandoeningen: zeer zelden: bloeddruk-
schommelingen; Ademhalings stelsel-, borstkas- en mediastinu-
maandoeningen: vaak: lichte keelirritatie, hoesten, heesheid, 
zelden: bronchospasme; Maagdarmstelselaan doeningen: soms: 
misselijkheid; Huid- en onderhuidaandoeningen: soms: bloeduit-
stortingen; Skeletspierstelsel- en b indweefselaandoeningen: soms: spierkrampen. Orofaryngeale candida-infecties zijn het gevolg van medicatieafzetting. De kans hierop wordt geminimaliseerd door 
de patiënt te adviseren na elke dosis de mond te spoelen met water. Orofaryngeale candida-infecties reageren doorgaans goed op lokale behandeling met een antimycoticum, zonder dat het gebruik 
van de inhalatiecorticosteroïde daarbij gestaakt hoeft te worden. Zoals bij alle soorten inhalatietherapie kunnen er in zeer zeldzame gevallen, bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers, paradoxale 
bronchospasmen optreden, resulterend in onmiddellijke verergering van de piepende ademhaling en kortademigheid na het gebruik. Paradoxale bronchospasmen reageren goed op inhalatie van een 
snelwerkende luchtwegverwijder, en dienen onmiddellijk te worden behandeld. In dergelijke gevallen dient het gebruik van Bufomix Easyhaler onmiddellijk te worden gestaakt, dient de patiënt te worden 
gecontroleerd en dient er zo nodig een andere behandeling te worden ingesteld (zie rubriek 4.4). Gebruik van inhalatiecorticosteroïden kan resulteren in systemische effecten, met name als er langere 
tijd hoge doses worden voorgeschreven. De kans op deze effecten is een stuk kleiner dan bij gebruik van orale corticosteroïden. Tot de mogelijke systemische effecten behoren het syndroom van 
Cushing, cushingachtige verschijnselen, bijniersuppressie, groeivertraging bij kinderen en adolescenten, afname van de botdichtheid, cataract en glaucoom. Ook is het mogelijk dat de vatbaarheid voor 
infecties toeneemt en het vermogen om met stress om te gaan verslechtert. Waarschijnlijk zijn deze effecten afhankelijk van de dosering, de blootstellingsduur, gelijktijdige en eerdere blootstelling aan 
steroïden en de mate van gevoeligheid van de individuele patiënt. Behandeling met β2-receptoragonisten kan de concentratie van insuline, vrije vetzuren, glycerol en ketonlichamen in het bloed verho-
gen. 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 risi-
co’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: 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 VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET 
IN DE HANDEL BRENGEN: BE457164 AFLEVERINGSWIJZE: geneesmiddel op medisch voorschrift DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: Goedkeuringsdatum: 04/2014 NAAM VAN HET 
GENEESMIDDEL: Bufomix Easyhaler 320 microgram/9 microgram/inhalatie, inhalatiepoeder. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Elke afgegeven dosis (elke dosis die het 
mondstuk verlaat) bevat: 320 microgram budesonide/inhalatie, en 9 microgram formoterolfumaraatdihydraat/inhalatie. Bij gebruik van de Easyhaler bevat de afgegeven dosis (de dosis uit het mondstuk) 

dezelfde hoeveelheid werkzame stof als de vrijgemaakte dosis 
(de dosis uit het reservoir). Hulpstof: lactosemonohydraat (7600 
microgram/inhalatie). FARMACEU        TISCHE VORM: Inhalatie-
poeder in een inhalator die afgemeten doses afgeeft (Easyhaler). 
Wit tot geelachtig poeder. KLINISCHE GEGEVENS: 
THERAPEU TISCHE INDICATIES Astma Bufomix Easyhaler is 
geïndiceerd voor de reguliere behandeling van astma waarbij ge-
bruik van een combinatiepreparaat (met een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende β2-adrenoceptoragonist) is aangewezen, bij de volgende patiënten: - patiënten bij wie behandeling met een 
inhalatiecorticosteroïde en ‘zo nodig’-gebruik van een te inhaleren kortwerkende β2-adrenoceptoragonist onvoldoende astmacontrole oplevert; of - patiënten bij wie al een goede mate van astmacon-
trole is bereikt met behandeling met een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende β2-adrenoceptoragonist. COPD Symptomatische behandeling van patiënten met ernstige COPD (FEV1 <50% van 
de voorspelde normale waarde ) en een voorgeschiedenis van herhaalde exacerbaties die signifi cante symptomen hebben, ondanks de reguliere behandeling met langwerkende luchtwegverwijders. 
DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Dosering Astma Bufomix Easyhaler is niet bestemd voor de aanvangsbehandeling van astma. De benodigde dosering van de bestanddelen van Bufomix 
Easyhaler kan per patiënt verschillen, en dient te worden afgestemd op de ernst van de aandoening. Men dient hier niet alleen rekening mee te houden bij aanvang van de behandeling met een com-
binatiepreparaat, maar ook bij eventuele aanpassing van de onderhoudsdosering. Als een specifi eke patiënt een dosiscombinatie nodig heeft die niet voor de combinatie-inhalator beschikbaar is, dient 
de gepaste β2-adrenoceptoragonist- en/of corticosteroïdedosis te worden voorgeschreven voor gebruik met een afzonderlijke inhalator. Aanbevolen doses: Volwassenen (patiënten vanaf 18 jaar): 1 
inhalatie tweemaal daags. Bij sommige patiënten kan het gebruik van maximaal 2 inhalaties tweemaal daags nodig zijn. Pediatrische patiënten Jongeren (patiënten van 12 t/m 17 jaar): 1 inhalatie 
tweemaal daags. Kinderen jonger dan 12 jaar: omdat er nog maar beperkte gegevens beschikbaar zijn over gebruik bij deze patiënten, wordt het gebruik van Bufomix Easyhaler niet aangeraden voor 

kinderen jonger dan 12 jaar. Er dient dosistitratie plaats te vinden 
tot de laagste dosis is gevonden waarbij de astmasymptomen 
nog steeds goed onder controle zijn. De voorschrijver/zorgverle-
ner dient de patiënt geregeld opnieuw te beoordelen om ervoor 
te zorgen dat steeds de optimale Bufomix Easyhaler-dosering 
wordt gebruikt. Zodra de astmasymptomen langdurig onder con-
trole blijven bij gebruik van de laagst aanbevolen dosis, kan als 
volgende stap worden uitgeprobeerd of gebruik van alleen een 
inhalatiecorticosteroïde afdoende is. Onder normale praktijkom-
standigheden zou in het geval van voldoende astmacontrole bij 
tweemaal daags gebruik, als onderdeel van de dosistitratie tot de 
laagste effectieve dosis kunnen worden overgegaan op eenmaal 
daags gebruik van Bufomix Easyhaler indien de voorschrijver 
van mening is dat gebruik van een langwerkende luchtwegver-
wijder nodig blijft om de astmacontrole in stand te houden. Als de 
patiënt frequenter gebruik maakt van de aparte, snelwerkende 
luchtwegverwijder, duidt dat op verergering van de onderliggen-
de aandoening. De astmabehandeling dient dan opnieuw te 
worden geëvalueerd. Voor doseringen die niet kunnen worden 
bereikt met Bufomix Easyhaler zijn andere doseringen van bu-
desonide/formoterol geneesmiddelen beschikbaar. COPD 
Aanbevolen doses: Volwassenen: 1 inhalatie tweemaal daags. 
Algemene informatie Bijzondere patiëntenpopulaties: Voor ou-
deren gelden er geen speciale doseringseisen. Er zijn geen ge-
gevens beschikbaar over het gebruik van Bufomix Easyhaler bij 
patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie. Aangezien 
de eliminatie van budesonide en formoterol hoofdzakelijk via het 
levermetabolisme verloopt, kan bij patiënten met ernstige cirrose 
een hogere mate van blootstelling worden verwacht. Wijze van 
toediening Bestemd voor inhalatie. Aanwijzingen voor het juiste 
gebruik van Bufomix Easyhaler: Bufomix Easyhaler is een adem-
gestuurde inhalator. Dit houdt in dat wanneer de patiënt door het 
mondstuk inademt, het geneesmiddel samen met de ingeadem-
de lucht naar de longen wordt gevoerd. Let op: het is belangrijk 
de patiënt te vertellen dat hij/zij: • goed de gebruiksaanwijzingen 
in de bijsluiter dient te lezen. De bijsluiter is bijgesloten in de 
verpakking van elke Bufomix Easyhaler; • voorafgaand aan elke 
inhalatie de inhalator goed dient te schudden en een dosis dient 
vrij te maken; • diep en krachtig door het mondstuk dient in te 
ademen, zodat de benodigde dosis volledig in de longen terecht-
komt; • nooit door het mondstuk mag uitademen, omdat er an-
ders bij het volgende gebruik een te lage dosis zal worden afge-
geven. Mocht per ongeluk toch door het mondstuk worden uitge-
ademd, dan dient de patiënt met het mondstuk op een tafel of op 
de handpalm te tikken zodat het poeder eruit valt, en vervolgens 
de toedieningsprocedure te herhalen; • nooit meer dan één dosis 
mag vrijmaken zonder het inhalatiepoeder tussentijds te inhale-
ren. Mocht per ongeluk toch meer dan één dosis worden vrijge-
maakt, dan dient de patiënt met het mondstuk op een tafel of op 
de handpalm te tikken zodat het poeder eruit valt, en vervolgens 
de toedieningsprocedure te herhalen; • na gebruik altijd het stof-
kapje (en ook het beschermde omhulsel indien dat wordt ge-
bruikt) terug dient te plaatsen, om te voorkomen dat er onbe-
doeld een dosis wordt vrijgemaakt (dit zou leiden tot over- of 
onderdosering bij het volgende gebruik); • na het inhaleren van 
de onderhoudsdosis de mond dient te spoelen met water, om zo 
de kans op orofaryngeale candidiasis te minimaliseren. het 
mondstuk regelmatig dient te reinigen met een droge doek. Bij 
het reinigen mag geen water worden gebruikt, aangezien het in-
halatiepoeder gevoelig is voor vocht; • de Bufomix Easyhaler 
dient te vervangen zodra de dosisteller op nul komt te staan, ook 
als er in de inhalator nog steeds poeder zichtbaar is. CONTRA-
INDICATIES Overge voeligheid voor budesonide, formoterol of 
lactose (deze laatste bevat kleine hoeveelheden melkeiwit). 
BIJWERKINGEN Bufomix Easyhaler bevat zowel budesonide 
en formoterol, waardoor zich hetzelfde bijwerkingenpatroon zou 
kunnen voordoen als gemeld is bij het gebruik van deze stoffen. 
Na gelijktijdige toediening van deze twee bestanddelen is geen 
hogere incidentie van bijwerkingen waargenomen dan bij afzon-
derlijke toediening. De meest voorkomende geneesmiddelgere-
lateerde bijwerkingen bestaan uit bijwerkingen die farmacolo-
gisch gezien te verwachten zijn bij gebruik van β2-receptorago-
nisten, zoals tremor en palpitaties. Deze zijn veelal licht van aard 
en verdwijnen doorgaans binnen enkele dagen met voortgezette 
behandeling. In een 3 jaar durend klinisch onderzoek met budes-
onide bij COPD patiënten werden blauwe plekken en pneumonie 
met een frequentie van 10% en 6% waargenomen, vergeleken 
met 4% en 3% in de placebogroep (p < 0,001 en p <0.01, respec-
tievelijk). In de onderstaande tabel staat een overzicht van de 
bijwerkingen die met gebruik van budesonide of formoterol in 
verband zijn gebracht. De bijwerkingen zijn ingedeeld naar sys-
teem/orgaanklasse en frequentie. De frequenties zijn als volgt 
gedefi nieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms 
(≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000) en zeer zelden 
(<1/10.000). Infecties en parasitaire aandoeningen: vaak: oro-
faryngeale candida-infecties; Immuun systeem aandoeningen: 
zelden: onmiddellijk en later optredende overgevoeligheidsreac-
ties, bijv. exantheem, urticaria, pruritus, dermatitis, angio-oe-
deem en anafylactische reactie; Endocriene aandoeningen: zeer 
zelden: Syndroom van Cushing, bijniersuppressie, groeivertra-
ging, afname van de botdichtheid; Voedings- en stofwisselings-
stoornissen: zelden: hypokaliëmie, zeer zelden: hyperglykemie; 
Psychische stoornissen: soms: agressie, psychomotorische hy-
peractiviteit, angst, slaapstoornissen, zeer zelden: depressie, 
gedragsveranderingen (met name bij kinderen); 
Zenuwstelselaandoeningen: vaak: hoofdpijn, tremor, soms: dui-
zeligheid, zeer zelden: verstoorde smaakwaarneming; 
Oogaandoeningen: zeer zelden: cataract en glaucoom; 
Hartaandoeningen: vaak: palpitaties, soms: tachycardie, zelden: 
aritmieën, bijv. atriumfi brilleren, supraventriculaire tachycardie, 

extrasystolen, zeer zelden: angina pectoris, verlenging van het QTc-interval; Bloed vataandoeningen: zeer zelden: bloeddrukschommelingen; Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoenin-
gen: vaak: lichte keelirritatie, hoesten, heesheid, zelden: bronchospasme; Maagdarmstelselaandoeningen: soms: misselijkheid; Huid- en onderhuidaandoeningen: soms: bloeduitstortingen; 
Skeletspierstelsel- en b indweefselaandoeningen: soms: spierkrampen. Orofaryngeale candida-infecties zijn het gevolg van medicatieafzetting. De kans hierop wordt geminimaliseerd door de patiënt te 
adviseren na elke dosis de mond te spoelen met water. Orofaryngeale candida-infecties reageren doorgaans goed op lokale behandeling met een antimycoticum, zonder dat het gebruik van de inhala-
tiecorticosteroïde daarbij gestaakt hoeft te worden. Zoals bij alle soorten inhalatietherapie kunnen er in zeer zeldzame gevallen, bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers, paradoxale bronchospasmen 
optreden, resulterend in onmiddellijke verergering van de piepende ademhaling en kortademigheid na het gebruik. Paradoxale bronchospasmen reageren goed op inhalatie van een snelwerkende 
luchtwegverwijder, en dienen onmiddellijk te worden behandeld. In dergelijke gevallen dient het gebruik van Bufomix Easyhaler onmiddellijk te worden gestaakt, dient de patiënt te worden gecontroleerd 
en dient er zo nodig een andere behandeling te worden ingesteld (zie rubriek 4.4). Gebruik van inhalatiecorticosteroïden kan resulteren in systemische effecten, met name als er langere tijd hoge doses 
worden voorgeschreven. De kans op deze effecten is een stuk kleiner dan bij gebruik van orale corticosteroïden. Tot de mogelijke systemische effecten behoren het syndroom van Cushing, cushing-
achtige verschijnselen, bijniersuppressie, groeivertraging bij kinderen en adolescenten, afname van de botdichtheid, cataract en glaucoom. Ook is het mogelijk dat de vatbaarheid voor infecties toe-
neemt en het vermogen om met stress om te gaan verslechtert. Waarschijnlijk zijn deze effecten afhankelijk van de dosering, de blootstellingsduur, gelijktijdige en eerdere blootstelling aan steroïden en 
de mate van gevoeligheid van de individuele patiënt. Behandeling met β2-receptoragonisten kan de concentratie van insuline, vrije vetzuren, glycerol en ketonlichamen in het bloed verhogen. 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: 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 VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finland NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN: BE457173 AFLEVERINGSWIJZE: geneesmiddel op medisch voorschrift DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: Goedkeuringsdatum: 04/2014

DOSERINGEN Publieksprijs Remgeld

160/4,5 µg 120 dosissen € 35,78 € 9,43

320/9 µg 60 dosissen € 35,78 € 9,43

1. Chrystyn, H and Haahtela, T, European Respiratory Disease, 2012;8(1):11–18, 
Touch Briefi ngs, with permission of the publisher

2. Vestbo et al. Thorax 2009; 64: 939-943

* Voor de kostprijs van 12 maanden behandeling met het merkgeneesmiddel heeft uw patiënt 18 maanden behandeling met Bufomix® Easyhaler®

 (dit is geen indicator voor de behandelingsduur maar een prijsratio berekend op basis van het remgeld betaald door de actieve patiënt).
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160/4,5 µg : 120 dosissen
budesonide/formoterol

Bufomix® Easyhaler®

320/9 µg : 60 dosissen
budesonide/formoterol
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