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Accreditatie 
in de kering 

N iet minder dan 1,3 miljoen 

per ziekenhuis. Zoveel kosten 

kwaliteitsmetingen in Nederland 

volgens een recent rapport. Het totale 

kostenplaatje bij onze noorderburen bedraagt 

circa 80 miljoen per jaar. Er is geen reden om 

aan te nemen dat het bij ons anders is. De 

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 

luidt de alarmklok, Denemarken herziet het hele 

systeem grondig, Zweden blijft een fan van 

kwaliteitsmetingen. 

De discussie over kosten en baten steekt ook bij 

ons de kop op. Niemand betwist de voordelen 

van dergelijke metingen, maar hoe ver leidt ons 

dat? ❚

Pascal Selleslagh
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Wie zal miljoenen verliezen?
D e regio’s en de gemeenschappen 

staan te dringen voor om en bij 200 

miljoen euro federaal overheidsgeld 

om hun toekomstige (ver)bouwnoden en 

investeringen in zware medische apparatuur 

(A1 en A3 van het BFM) te kunnen financieren. 

Een vergadering van het overlegcomité op 24 

februari moet klaarheid scheppen. 

Volgens tal van ingewijden riskeren de lokale 

overheden dat ze het geld, beloofd bij de 

overdracht van sommige competenties in de 

gezondheidszorg, niet snel kunnen verdelen 

aan de ziekenhuizen. De Brusselse minister 

Didier Gosuin dreigde met een procedure om 

de federale overheid te dwingen het dossier 

te deblokkeren. Dirk Thielens (Irisnetwerk) 

beveelt de openbare Brusselse ziekenhuizen 

aan om geen belangrijke werven te openen 

in 2016. Vlaanderen en Wallonië manen tot 

dezelfde voorzichtigheid aan. In afwachting 

moet de federale overheid 122 miljoen 

ophoesten aan Vlaanderen, 9 miljoen aan de 

Duitstalige gemeenschap, 3 miljoen aan de 

Federatie Wallonië-Brussel en 78 miljoen aan 

Wallonië… ❚

Vincent Claes/Vincent Liévin

SOCIAAL STATUUT4

Riziv remt af voor 
minimumdrempels

KLINISCHE DERMATOLOGIE 18-19

Markante 
nieuwe trends

STRESS OP ALLE FRONTEN8, 9, 24
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Belgische chirurg doet 
Karolinska daveren
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De toekomst van de 
cardiologie

In een korte video van ons zusterblad BHL, te bekijken op onze site  
www.despecialist.eu, geeft prof. Marc Claeys (UZA) in vogelvlucht een overzicht 
van de mogelijkheden die e-health biedt voor de cardiologie. Op basis van het 

beeld dat Frank Robben schetst, zou datasharing tussen ziekenhuizen de adminsitra-
tieve last aanzienlijk terugdringen, aldus prof. Claeys. Tegelijk is een document ont-
wikkeld dat omschrijft hoe de cardiologie zal evolueren tot 2020. Met de klemtoon op 
EBM en multidisciplinaire klinische paden, kwaliteitsregistratie en netwerkvorming. 
Het document dient als basis voor onderhandelingen met de overheid. ❚

P.S.

De Block, minister 
van Pilootprojecten

De Belgische hoofd- en halschirurg Pierre Delaere brengt 
een dokter van het Karolinska Instituut danig in verlegen-
heid. Dokter Paolo Macchiarini blijkt niet het genie dat hij 
pretendeerde te zijn, net wat Pierre Delaere al jaren zegt. 
Het rommelt binnen het Karolinska Instituut dat een on-
derzoek naar Macchiarini ‘heropent’.

Geregeld vraagt ze de ‘veld-
werkers’ om projecten voor 
te stellen die na een opge-

legde selectieprocedure kunnen uit-
groeien tot concrete, duurzame acties. 
Dat deed ze afgelopen zomer voor de 
hervorming van de ziekenhuisfinan-
ciering, voor de bevallingen met in-
gekorte verblijfsduur en onlangs, op 2 
februari, voor de chronisch zieken. 

Vanwaar deze hang naar pilootprojec-
ten? Is die gebaseerd op een sterke wil 
om de stakeholders te consulteren en/
of op het onvermogen van het kabi-
net-De Block om een voluntaristische 
politiek te ontwikkelen?

Sommigen gaven er zich al rekenschap 
van dat haar bezorgdheid om overleg 
draait met de wind. Haar eenzijdige 
beslissing om het wachtpostbudget te 
bevriezen ligt nog steeds op de maag 
van tal van vertegenwoordigers van 
de huisartsgeneeskunde. Daarnaast 
wisselt de minister breed overleg af 
met bilaterale gesprekken. Breed over-
leg maakt het voor haar makkelijker 

om akkoorden te forceren omdat de 
vele partijen over het algemeen niet 
dezelfde belangen verdedigen. Denk 
maar aan de hervorming van de zie-
kenhuisfinanciering. Bilaterale ge-
sprekken leiden dan weer makkelijker 
tot een consensus. Twee voorbeelden 
hiervan zijn het pact met de farma-in-
dustrie en de internationale conventie 
voor weesgeneesmiddelen.

Beleid voeren met pilootprojecten 
vraagt veel tijd. Dat spoort niet met de 
korte termijn van een politiek mandaat: 
een oproep lanceren, projecten selecte-
ren, concretiseren, evalueren… vreet al 
snel maanden en jaren weg. Is Maggie 
De Block zich bewust van het risico dat 
ze haar grote werven niet kan afwerken 
voor het einde van Michel I? Bereidt ze 
als pragmatische politica al een serie 
maatregelen en wetten voor die zullen 
worden opgelegd, wat ook de eindre-
sultaten van de pilootprojecten mogen 
zijn? ❚

Vincent Claes

Laurette Onkelinx (PS) was de minister van Plannen.  
We herinneren ons nog allemaal het fameuze Kanker-
plan, het Aidsplan en ook dat van de Medische Hulpmid-
delen, uitgewerkt in samenwerking met de betrokken 
sectoren. En zo is Maggie De Block (Open VLD) de minis-
ter van de Pilootprojecten. 

Het label van wonderdokter 
draagt de Zweedse chirurg Pao-
lo Macchiarini mee sinds hij vijf 

jaar geleden de internationale pers haal-
de met de transplantatie van een synthe-
tische luchtpijp, gedrenkt in stamcellen 
uit beenmerg van zijn patiënt. De cellen 
groeiden blijkbaar uit tot een nieuwe, 
gezonde luchtpijp. Het leek de magische 
oplossing voor lange donorwachtlijsten.

Die mythe lijkt nu wel doorprikt. De ba-
lans van Macchiarini oogt intussen iets 
minder fraai met zes op acht patiënten 
die overleden na zijn ‘experiment’. Dok-
ter Delaere, vader van de eerste succes-
volle klassieke luchtpijptransplantatie ter 
wereld, is een rabiate tegenstander van 
Macchiarini. Het ziet ernaar uit dat hij 
gelijk krijgt, zeker na een ophefmaken-
de recente Zweedse documentaire. Het 

Karolinska Instituut, dat Macchiarini tot 
nu toe de hand boven het hoofd hield, 
komt in nauwe schoentjes. 
Volgens dr. Delaere vorige week is het 
ontslag van Macchiarini een kwestie van 
tijd. “De vraag is niet of hij ontslagen 
wordt, maar wel wie hij allemaal mee-
sleurt in zijn val. Veel mensen hebben 
boter op hun hoofd.”
Eén man werd alvast het slachtoffer van 
Macchiarini, en het is niet de minste: Urban 
Lendahl, de secretaris-generaal van de No-
bel Raad, nam afgelopen weekend ontslag 
omdat hij vreest betrokken te worden bij 
het onderzoek. Lendahl is naast professor 
genetica aan het Karolinska Instituut ook 
secretaris-generaal van het Nobelprijsco-
mité Geneeskunde, verantwoordelijk voor 
de keuze van de Nobelprijs. ❚

P.S.
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In Nederland, Denemarken 
en Zweden woedt het 
accreditatiedebat volop,  
bij ons komt het op gang.

Gemiddeld neemt een Neder-
lands ziekenhuis deel aan 45 
kwaliteitsregistraties, 19 keur-

merken en 7 patiëntervaringsregistra-
ties. De toegevoegde waarde weegt al-
lang niet meer op tegen de kosten en de 
registratielast, luidt de kritiek.

Verblijf halveren
Twee prominente sprekers stonden op 
de affiche van zorgbeleid.be. Göran Hen-
riks (Zweden) adviseerde het publiek 
“om je eigen blik te veranderen en op 
te houden om je eigen landschap te be-
wonderen. Bekijk alles vanuit het stand-
punt van de patiënt, registreer zoveel 
mogelijk, en gebruik die data: “Knowing 
is not enough, we must apply”. Een fel 
doorgedreven feedbacksysteem, ge-
bruikt door 700 ziekenhuizen, halveert 
de verblijfsduur in een ziekenhuis samen 
met het aantal verwikkelingen.

Hamsters in een looprad
Jens Winther Jensen (Denemarken) 
staat een stuk kritischer tegenover 
doorgedreven kwaliteitsmetingen. “Be-

dienden in dit systeem voelen zich als 
hamsters in een looprad, luidde een 
van zijn provocerende standpunten. De 
titel van zijn voordracht: “Why did we 
stop to support hospital accreditation?” 
relativeerde hij wel. De Denen leerden 
veel van accreditatie, maar nu is het tijd 

voor “een nieuwe focus op het klinisch 
werk.” 
Een panel (Marc Moens, Ilse Weegh-
mans, Jan Blontrock, Dirk Ramaekers 
en Johan Van Eldere) reflecteerde de 
Vlaamse visie vanuit diverse belangen-
groepen. Later hierover meer in detail, 

zie ook de wintermeeting geriatrie met 
een paneldebat en actieve inbreng van 
het publiek (blz. 6). ❚

P.S.
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Ziekenhuisaccreditatie:  
wat zeggen de buren?

BEROEPSNIEUWS
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Nieuw

Voor huisartsen. Voor apothekers.
Voor oncologen 

en specialisten in 
oncologie.

Voor neurologen en 
specialisten die ook te 

maken hebben met MS.
Voor endocrinologen.

GP.Medimerck.be Pharma.Medimerck.beOnco.Medimerck.be Neuro.Medimerck.be Endo.Medimerck.be

Bezoek de website Bezoek de website Bezoek de website Bezoek de website Bezoek de website

aansluiten

Welkom 
Op de website www.medimerck.be 
exclusief voor gezondheidswerkers

Op Medimerck.be vindt u:
• info voor uw patiënten,
• praktische info,
• wetenschappelijke info over onze geneesmiddelen,
• sociaal-professioneel nieuws.

specialistes_promopub_medimerck_nl.indd   1 17/12/2015   16:39

Göran Henriks (Zweden):  
fervente voorstander.

Jens Winther Jensen (Denemarken): 
scepticus.
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O p 16 november 2015 adviseer-
de het Verzekeringscomité het 
voorstel van de medicomut 

over de activiteitsdrempels per speci-
alisme positief (Tabel 1). “Zo willen we 
de beschikbare middelen selectiever 
toekennen”, aldus het Riziv. “Met het 
vrijgekomen budget wordt het mogelijk 
om het sociaal statuut te vergroten voor 
wie een minimumaantal prestaties ver-
richt. Artsen met een erkend stageplan 
kunnen vanaf het eerste opleidingsjaar 
onmiddellijk en integraal genieten van 
het sociaal statuut.”

Door de tijdsdruk zag het Riziv ervan 
af om dit van kracht te laten worden in 
2016. “De procedure loopt, maar er blij-
ven nog heel wat vragen over de inhoud 
van de nieuwe reglementering. De medi-
comut zal eerst de draad weer opnemen. 
2016 is onhaalbaar omdat u nu al moe-
ten laten weten of u conventioneert of 
niet (of gedeeltelijk).” Door de regeling 
maar in 2017 te laten ingaan, is er vol-
doende onderhandelingsmarge.

U wordt uiteraard op de hoogte gehou-
den van de toekomstige drempels na de 
discussie in de commissie artsen-zieken-
fondsen en de publicatie van de nieuwe 
reglementering in het Staatsblad.

4.790,23 euro
Het sociaal statuut voor geconventio-
neerde artsen ligt op 4.790,23 euro, dat 
voor deels geconventioneerden op 2.259 
euro. “Het KB met de nieuwe modali-
teiten is nog niet gepubliceerd in het 
Staatsblad. En vermits uw beslissing om 
al dan niet tot het akkoord toe te treden, 
hierdoor beïnvloed kan worden, spreekt 
het vanzelf dat we u op de hoogte hou-
den”, aldus dr. Moens en de Toeuf (Bvas). 
“Sinds 2013 lopen er al gesprekken in de 
medicomut over de invoering van de ac-
tiviteitsdrempels en dat op vraag van de 
ziekenfondsen. Vanaf toen al werden er 
hieromtrent intentieverklaringen afge-
legd in de daaropvolgende akkoorden. 
De Bvas verzette er zich steeds tegen 
ondanks het feit dat sommige artsen 
onterecht genoten van de voordelen we-
gens hun te lage activiteit. De Bvas rea-
geerde dus gepast tegen deze maatregel 
zonder de situatie van de confraters met 
een zwak activiteitsniveau uit het oog te 
verliezen”, heet het.

Drempel van 25.000 tot 
75.000 euro
Waarover wordt gediscussieerd? In de 
loop van het jaar waarop de aanvraag 
voor het sociaal statuut wordt ingediend 
(bijvoorbeeld 2017), moeten de artsen 
medische prestaties leveren met nomen-
clatuurnummer. Twee jaar voordat de 
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De nieuwe reglementering om een 
minimumactiviteitsdrempel te installeren voor een sociaal 
statuut, zal pas ingaan in 2017. “Voor 2016 voorzien 
we hier geen wijzigingen in wat bestaat”, luidt het bij het 
Riziv. “De Bvas en het VBS maakten onlangs de artsen 
attent op deze betwistbare drempels.

BEROEPSNIEUWS

Tabel 1: Actualiteitsdrempels gelinkt aan sociaal statuut.

Bijzondere beroepstitels/ 
Residuaire categorie

Activiteitsdrempel
Verlaagde  

activiteitsdrempel

Huisarts 25.000,00€ 12.500,00€

Specialist in de anesthesie-reanimatie 56.393,89€ 28.196,94€

Specialist in de heelkunde 51.498,05€ 25.749,02€

Specialist in de neurochirurgie 64.757,77€ 32.378,89€

Specialist in de plastische, 
reconstructieve en esthetische 
heelkunde

25.000,00€ 12.500,00€

Specialist in de geriatrie 51.879,60€ 25.939,80€

Specialist in de gynaecologie-
verloskunde

44.455,33€ 22.227,66€

Specialist in de oftalmologie 55.607,11€ 27.803,56€

Specialist in de otorhinolaryngologie 56.272,26€ 28.136,13€

Specialist in de urologie 57.193,42€ 28.596,71€

Specialist in de orthopedische 
heelkunde 

59.471,30€ 29.735,65€

Specialist in de stomatologie 75.000,00€ 37.500,00€

Specialist in de dermato-venereologie 28.812,57€ 14.406,29€

Specialist in medische oncologie 28.574,68€ 14.287,34€

Specialist in de inwendige 
geneeskunde

40.661,02€ 20.330,51€

Specialist in de pneumologie 52.310,07€ 26.155,03€

Specialist in de gastro-enterologie 67.362,07€ 33.681,03€

Specialist in de pediatrie 25.000,00€ 12.500,00€

Specialist in de cardiologie 75.000,00€ 37.500,00€

Specialist in de neuropsychiatrie 25.000,00€ 12.500,00€

Specialist in de neurologie 41.522,06€ 20.761,03€

Specialist in de psychiatrie 25.000,00€ 12.500,00€

Specialist in de reumatologie 34.191,67€ 17.095,83€

Specialist in de fysische geneeskunde 
en de revalidatie

75.000,00 37.500,00€

Specialist in de klinische biologie 75.000,00€ 37.500,00€

Sociaal statuut: Riziv speelt op veilig
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aanvraag ingaat (dus hier prestaties uit 
2015) moeten huisartsen c.q. sommige 
specialisten een activiteitsdrempel van 
minstens 25.000 euro bereikt hebben. 
Dat bedrag vergroot in functie van het 
specialisme en kan oplopen tot 75.000 
euro maximaal. Voor de artsengroep 
met een specifieke beroepstitel ligt de 
drempel eveneens op 25.000 euro. Art-
sen in opleiding en wie minstens 5 jaar 
erkend is, moeten niet aan deze voor-
waarde beantwoorden. U vindt de lijst 
hiernaast (bron: Bvas/Riziv).
Volledig geconventioneerde artsen die 
de helft van de drempel halen, zouden 
recht hebben op een gereduceerd soci-
aal statuut: het bedrag dat in oorsprong 
gereserveerd is voor partieel geconven-
tioneerden. Hierdoor wordt ook werkon-
geschiktheid, moeder- of vaderschaps-
verlof gedekt.

“Het KB vermeldt niet de partieel gecon-
ventioneerden. Dat zou nochtans moe-
ten. De omvang van het sociaal statuut 
is nog het onderwerp van discussie”, 
aldus de Bvas-voormannen. Ze raadden 
hun confraters al voor het uitstel van 
deze Riziv-maatregel aan om goed na te 
denken bij hun (de)conventie. “Haalt u 
de drempel niet, dan moet u overwegen 
of u niet beter deconventioneert en of u – 
als uw situatie dat toelaat – niet beter uw 
eigen honoraria toepast.” Eenzelfde raad 
geeft ook het VBS mee op zijn website. ❚

Vincent Claes/P.S.

Sociaal statuut: Riziv speelt op veilig
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VVK klaar met visie  
over toekomst pediatrie

H et wordt binnenkort aan de mi-
nister overhandigd. Niet dat het 
revolutionair is, vernamen we, 

maar het laat wel een aantal mogelijkhe-
den open. Centraal staat de kwestie om 
duidelijkheid te scheppen over wat nu een 
basiszorgprogramma pediatrie is, wat in-
termediair en wat gespecialiseerd. Deze 
Gordiaanse knoop moet dringend wor-
den ontward. Verder moet er klaarheid 
komen in de toekenning van erkennings-
nummers. Dat is nu eerder een juridische 
kwestie. Momenteel kan een instelling 

met één enkel erkenningsnummer maar 
één type zorgprogramma uitbaten. Twee 
of meer campussen die samenwerken 
en maar over één erkenningsnum-
mer beschkken, zitten zo in het nauw. 
ZNA en Serruys verkeren in dat geval.  
Zij hebben bij de Raad van State hierover 
een procedure lopen om de betreffen-
de wetsartikels ongedaan te maken. De 
Raad van State moet zich nog over deze 
kwestie uitspreken. Dat blijft dus voor-
alsnog een onbekend element in de toe-
komstplannen van de pediatrie.

Eerder wees een studie aan de KU Leu-
ven (DS 14-18) al uit dat het huidige 
zorgprogramma niet volstaat om de fi-
nanciering van de psychopedagogische 
omkadering pediatrie rond te krijgen.

Daarnaast is er nog de discussie over de 
plaats van de locoregionale of niet-uni-
versitaire kinderartsen. De drie vereni-
gingen voor kinderartsen (VVK, BVK en 
GBPF) hopen onder de koepel van het 
Verbond der Belgische Specialisten en 
als vertegenwoordigers van de niet-uni-
versitaire kinderartsen als één stem 
naar buiten te kunnen komen. ❚

P.S.

Minister Vandeurzen vroeg de Vlaamse Vereniging van 
Kinderartsen (VVK) begin vorig jaar om tegen september 
2015 een model klaar te stomen over de toekomst van 
de kindergeneeskunde in Vlaanderen. Dat is nu met 
enige vertraging zo goed als af.

Orthopeden grootste koffiedrinkers?

H eel wat artsen drinken vaak 
koffie omdat het oppept. Dat 
tonen toch de resultaten van 

een observationele studie in het kerst-
nummer van the British Medical Jour-
nal, traditioneel gewijd aan lichtvoetiger 
onderzoek. 
Chirurgen – orthopedisch chirurgen in 
het bijzonder – zouden de ziekenhuis-
kantine het vaakst platlopen om er kof-
fie te drinken…

Koffie stimuleert, dat weet men al meer 
dan 1.000 jaar. Maar verder lopen de 
meningen uiteen over de medische 
waarde: tegenstanders suggereren dat 
koffie hypertensie in de hand werkt. 
Recente meta-analyses concludeerden 
echter dat daar weinig evidentie voor is 
en dat er weinig argumenten zijn om het 
gebruik van koffie aan- of af te raden. 
Andere onderzoekers beschreven de 
gunstige effecten van regelmatige kof-
fieconsumptie, onder meer op het risico 
op diabetes, ziekte van Parkinson, lever-
cirrose, rectaal carcinoom, zelfdoding of 
cardiovasculair lijden. Meer nog, wie re-
gelmatig koffie drinkt, zou langer leven.
Artsen kennen de stimulerende effecten 
van cafeïne als geen ander. Soms doen 
ze een beroep op koffie om op lange 
werkdagen optimaal te presteren. In 
ieder geval is het bekend dat heel wat 
artsen koffiedrinkers zijn.

Karlmeinrad Giesinger en collega’s spit-
ten de verschillen in koffiegebruik op de 
werkvloer uit tussen diverse specialis-
men. (1)

Anesthesisten vaak 
koffieonthouders
Van de respondenten gebruikte 84% 
koffie in een ziekenhuiscafetaria. Met 
een significant verband tussen het jaar-
lijks koffieverbruik en het specialisme. 
Gemiddeld waren de orthopedisch chi-
rurgen koploper, met een mediaan kof-
fieverbruik in de kantine van 189 koffies 
per persoon per jaar, gevolgd door de 
radiologen (177), en de algemeen chi-
rurgen (167). Anesthesisten waren, met 
een mediaan gebruik van 39 kopjes per 
persoon per jaar, de kleinste koffie-
drinkers.

Mannelijke artsen kochten significant 
meer koffie per persoon per jaar (128) 
dan hun vrouwelijke collega’s (86) en 
dubbel zoveel espresso’s als vrouwen 
(27 versus 10; p < 0,01). Voorts bleek dat 
oudere artsen de kantine meer bezoch-
ten om koffie te drinken dan hun jonge-
re collega’s.

Giesinger en co wijzen er wel op dat dit 
drinkgedrag ook een weerspiegeling 
kan zijn van het sociale karakter van 
deze artsen, veeleer dan van hun afhan-
kelijkheid van cafeïne. ❚

Heidi Van de Keere

Het moet niet altijd dodelijke ernst zijn. Laten we het 
eens hebben over uw koffieverbruik.

JS
23

66
B

N

Referentie
1. De retrospectieve cohortstudie 

in één groot medisch Zwitsers 
centrum besloeg 766 artsen (425 

mannen, 341 vrouwen) van alle medische 
disciplines (201 internisten, 76 algemeen 

chirurgen, 67 anesthesisten, 54 radiologen, 
48 orthopedisch chirurgen, 43 gynaecologen, 
36 neurologen, 23 neurochirurgen en 96 andere 
specialitismen). Meer specifiek bogen de onderzoekers 
zich over het koffieverbruik van artsen in de cafetaria 
van het ziekenhuis. Giesinger K, Hamilton DF, Erschbame 
M, et al. Black medicine: an observational study of 
doctors’ coffee purchasing patterns at work. BMJ 
2015;351:h6446 doi: 10.1136/bmj.h6446 (publicatie 16 
december 2015)
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Wat waren de belangrijke  
conclusies? 
Overeenstemming tussen 

Frans- en Nederlandstaligen bestaat op 
de volgende vlakken.

1. Preoperatief werk
• Anesthesiologen beschikken over 

voldoende medische en juridische 
expertise

• Ze zijn bereid tot controle van me-
dische dossiers van onderzoeksre-
sultaten zonder extra budget

• Ze willen alle activiteiten verrich-
ten mits volledig extra budget

2.  Postoperatief werk
• Anesthesiologen beschikken over 

voldoende medische en juridische 
expertise

• Ze willen verantwoordelijkheid 
dragen voor de aanpak van pijn en 
items die verband houden met an-
esthesie

• Verder: geen extra activiteit zonder 
extra budget

• Alle activiteiten worden verricht 
mits beschikbaarheid van een vol-
ledig extra budget

Tussen beide taalgroepen blijven deze 
kwesties splijtzwammen.

• Moet het volledige preoperatieve 
werk verplicht worden of niet?

• Hoort bij het postoperatieve werk 
een voor 100% volledig verplicht 
dagelijks bezoek of voor 50%?

• Is de chirurg volledig verantwoor-
delijk of voor 50%?

Deze laatste items passen in een dis-
cussie over het werkterrein en de ver-
antwoordelijkheden van chirurgen vs.  

anesthesisten. De anesthesiologen  
willen die kwestie uitgeklaard zien en 
zullen hierover verder communiceren.

Dubbel spoor
Dr. Dirk Himpe (ZNA AZ Middelheim) 
schetste voor de anesthesie een dubbel 
toekomstbeeld tegen 2030.
• Ofwel verschrompelt het specialis-

me tot een ‘gelimiteerde praktijk’ 
en verwordt de anesthesist tot een 
soort OK-technicus, wat de dood 
van het specialisme inluidt;

• ofwel kan het zich verder ontwik-
kelen tot een ‘uitgebreide praktijk’. 
Dan krijgt de anesthesist het sta-
tuut van een perioperatieve arts die 
intensieve zorg aanstuurt en een 
prominente rol speelt. Zo kan dit 
specialisme verder tot bloei komen.

De volgende jaren zijn in het licht van 
het debat over de ziekenhuisfinanciering 
dan ook cruciaal voor de anesthesie. Het 
ontlokte anesthesist Guy Nollet (OLV Zie-
kenhuis Aalst) deze reactie op onze site: 
“De anesthesist die tekent voor een 9-to-
5-job tekent ook zijn doodsvonnis. De 
anesthesist die het ‘breder’ ziet, dit wil 
zeggen ook werken buiten de operatie-
zaal (intensieve zorg, spoed, pijnkliniek, 
pré- en postoperatieve zorg), behoudt 
zijn kansen om blijvend gerespecteerd te 
worden: hij bekleedt belangrijke posities 
in het functioneren van het ziekenhuis. 
Maar dan moet hij of zij beseffen dat dit 
ook werken buiten de klassieke uren in-
houdt en niet altijd voor lucratieve ver-
goedingen. Advies: Kijkt verder dan uw 
neus lang is…” ❚

Pascal Selleslagh

Referenties verkrijgbaar op de redactieJS
23

64
A

N

Anesthesisten:  
kijk verder dan uw 
neus lang is

Welke toekomst gaan de anesthesisten tegemoet?  
Dirk Himpe schetst een dubbel spoor. Jan Mulier en  
Erika Slock peilden naar wat leeft bij de beroepsgroep 
met een sterk beantwoorde enquête (1-2).

BEROEPSNIEUWS

“De anesthesist die tekent voor een 9-to-5-job tekent ook zijn doodsvonnis.”
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Geriatrie almaar  
populairder
Met 39 jaar op de teller voelt de wintermeeting  
geriatrie Oostende zich nog steeds jong. Niet minder dan  
12 programma’s schotelen de bezoeker een vloed aan  
wetenschappelijke informatie voor.

Prof. dr. Nele Van den Noortgate 
(diensthoofd geriatrie UGent) en 
secretaris van de organiserende 

Vereniging voor Geriatrie en Geronto-
logie, wijst de relatie dementie-bewe-
gingsstoornissen aan als een van de 
blikvangers. “Kunnen veranderingen in 
het gangpatroon de evolutie naar een 
dementieel beeld voorspellen bij oude-
ren? Omgekeerd: als we mensen in een 
bewegingsprogramma brengen, merken 
we dan een positieve invloed op de cog-
nitie van de patiënt?” Vrijdagnamiddag 
26 februari zoomt de ‘state of the art’ 
in op de recente evoluties hieromtrent. 
Ook kinesitherapeuten en psychologen 
kunnen hier zeker iets opsteken. De tech-
nologie wordt steeds meer gebruikt bij 
deze research: stappentellers zijn al zeer 
populair om de beweeghoeveelheid na 
te gaan. Daarnaast zijn er de guidera-
te-matrassen om het gangpatroon zelf 
elektronisch te evalueren (stapwijdte, va-
riatie in stapwijdte). “Variatie in de stap-
wijdte is een belangrijke graadmeter om 
het valrisico en cognitieve functiestoor-
nissen op te sporen.”, aldus prof. Van Den 
Noortgate. Deze technieken zijn geavan-
ceerd. Ze worden nog niet dagelijkse in 
de diagnostiek gebruikt. De tendens is 
wel om ze meer in geheugenklinieken te 
incorporeren.”

Aantrekkelijker en  
lucratiever
Is geriatrie zelf nog een knelpuntberoep 
of heeft de gewijzigde opleiding – stu-
denten in de truncus communis meer 
met geriatrie laten kennismaken – enig 
effect? Volgens de Gentse professor wel: 
“Er kiezen meer jongeren bewust voor 
geriatrie. De situatie verbetert dus.”
Ook het inkomen van de geriater ging 
erop vooruit het laatste decennium (op-
waarderen honoraria multidisciplinair 
consult). Geriaters halen nu een aan-
vaardbaar honorarium, maar ook om-
dat ze een heel grote workload hebben. 
“We moeten nog altijd heel veel uren 
werken voor ons inkomen. Er zijn tal van 
onbetaalde professionele activiteiten: 
gesprekken met de familie en dergelijke.”

Op de wintermeeting staat ook een debat 
geprogrammeerd over accreditatie in een 
geriatrische afdeling (zie kaderstuk). Prof. 
Van Den Noortgate: “Ze kan een meer-
waarde hebben omdat je bewuster met 
veiligheidsaspecten omgaat op de afde-
ling. Denk maar aan zorgtrajecten voor 
vallen, medicatie- en apparatuurbeheer… 
Het is ook een bewijs dat je als ziekenhuis 

en als afdeling voor kwaliteit wil gaan, 
maar de klemtoon mag niet te veel op het 
papier, op de registratie zelf liggen.” ❚

P.S.

• Op 26/2, onder het voorzitter-
schap van dr. Johan Devoghel 
(AZ Sint Jan Brugge): de ac-
creditatie in de geriatrie. 

• Algemene inleiding: Vera 
Detroyer (Zorgnet-Icuro), ge-
volgd door een uiteenzetting 
van Marc Haspeslagh (AZ 
Sint-Jan Brugge). 

• Nadien een debat met als 
kernvraag: betekent accre-
ditering nu al dan niet een 
meerwaarde voor een geri-
atrische afdeling? Uitgangs-
punten zijn stellingen, ge-
bracht door Lode Pottie (AZ 
Groeninge Kortrijk), Katrien 
Vandaele (AZ Maria Middela-
res Gent), Dave Allegaert (AZ 
Groeninge Kortrijk) en Marc 
Vankerkhoven (AZ Maria 
Middelares, Gent). Het debat 
wordt gemodereerd door De 
Specialist.

Inschrijvingen wintermeeting: 
http://www.geriatrie.be/congres

Debat accreditatie op 
geriatrische afdeling

Prof. Van Den Noortgate: 
“Geriaters verdienen behoorlijk, 
maar moeten daar vele uren voor 
presteren.”
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Chirurg in Knokke doorn in het oog CD&V
CD&V wil de wetgeving over de aftrek-
bare beroepskosten verstrengen, aldus 
De Tijd. Financiënminister Johan Van 
Overtveldt (N-VA) reageert koel.
Beroepskosten aftrekken die niet direct 
iets met het doel van het bedrijf te maken 
hebben, is een brug te ver, vindt CD&V. 
Daarvoor liet het Hof van Cassatie met 
een uitspraak van vorig jaar nochtans de 
deur open.
Met een tot de verbeelding sprekend 
voorbeeld valt de CD&V die uitspraak 

aan. “Een chirurg uit Hasselt die met zijn 
vennootschap een appartement in Knok-
ke koopt, kan die kosten nu aftrekken.” 
CD&V wil terug naar de vroegere rege-
ling toen dat niet kon. “Als de chirurg pa-
tiënten ontvangt in zijn appartement in 
Knokke, dan is er een relatie met de uit-
oefening van zijn beroep en dan mag hij 
dat aftrekken. Maar zonder dat verband 
kan dit niet meer in de toekomst.”
Volgens de CD&V past dit voorstel  
perfect binnen het regeerakkoord. Dat 

omvat niet alleen de fiscale fraude  
bestrijden en de taxshift, maar ook de 
fiscaliteit vereenvoudigen en recht-
vaardiger maken, aldus fractieleider  
Verherstraeten.
Minister van Financiën Johan Van  
Overtveldt (N-VA) houdt de boot af.  
“Dit mag niet uitdraaien op een rondje 
zelfstandigen en bedrijven pesten.” ❚

P.S.

Naomi Kawase’s ode
to the simple joys in life. 

(The Hollywood Reporter)

NU IN DE BIOSCOOP www.cineart.be     |            /cineartbelgiumwww.cineart.be     |            /cineartbelgium

Delicate (Variety) & heartwarming (Screen)

“Specifieke criteria voor 
risicosectoren zullen 

sneuvelen.” 

Jacht  
op schijnzelf-
standigen
Minister Willy Borsus (MR) hertimmert 
de wet op de aard van het werk van 
loontrekkenden en zelfstandigen gron-
dig op basis van 4 criteria. 

De betrokken partijen om de wet te con-
troleren (RSZ, RSVZ, sociale inspectie…) 
zeggen al langer dat de huidige regeling 
een draak is. Minister Borsus grijpt  te-
rug naar de wet van 2006 die enkel van 
vier algemene juridische criteria uitging. 
“Specifieke criteria voor risicosectoren 
zullen sneuvelen.”
Deze 4 resterende algemene criteria zijn:
• de wil van de betrokken partijen 

volgens hun contract;
• de vrijheid van de werkende om 

zijn werktijd te organiseren;
• de vrijheid van werkorganisatie;
• de mogelijkheid tot een hiërarchi-

sche controle.
Volgens het kabinet zijn de betrokken sec-
toren vragende partij voor een striktere 
controle op fictief geassocieerden en slecht 
gedefinieerde statuten. Ter info: in 2014 
werden 805 personen geregulariseerd; ze 
waren inderdaad aangegeven als zelfstan-
digen terwijl ze in de feiten loontrekkend 
moesten zijn”, aldus het kabinet.  Of de art-
sen ook geviseerd worden? “Deze herzie-
ning geldt voor allen, al is de medische sec-
tor niet gerangschikt bij de risicosectoren. 
Wat dan weer niet betekent dat we eraan 
voorbijgaan als er een vermoeden bestaat”, 
antwoordde het kabinet-Borsus. ❚

V.C.
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H et Centre for Oncological  
Research (Core) van de Univer-
siteit Antwerpen heeft enkele 

uitvalsbases: onder andere het lab voor 
Humane Moleculaire Genetica in Ede-
gem én het UZ in Wilrijk. In het Core 
zitten vooral onderzoekers. Timon Van-
damme spendeert vier dagen per week 
in het onderzoekslab en één dag in de 
kliniek.

Waarom studeerde u 
überhaupt geneeskunde?
Timon Vandamme: “Omdat ik dat een 
mateloos boeiende materie vind, die op 
het kruispunt ligt tussen de wetenschap 
en het menselijke. Aan de ene kant moet 
je veel weten, aan de andere moet je 
goed met mensen kunnen omgaan. In 
die optiek ben ik trouwens blij dat de 
UAntwerpen tijdens onze opleiding al 
een module heeft rond communicatie. Ik 
vind dat heel belangrijk.”

En waarom dan oncologie?

“Om exact dezelfde reden: ik ben er bij-
zonder door gefascineerd. Weet je: zelfs 
als er geen genezing meer mogelijk is, 
kan je als oncoloog toch nog altijd het 
verschil maken. Met een goed gesprek 
kan je duiding en troost brengen: we  
laten je niet vallen.”

Je bent één van de vele ASO’s 
die aan een doctoraat werkt
“Juist. Mijn specialisatie duurt zes jaar. 
Nu zit ik in het vierde jaar van mijn doc-
toraat. Eén van die PhD-jaren telt mee 
als specialisatiejaar.” 

Waarover gaat uw onderzoek?

“In samenwerking met het Erasmus-
ziekenhuis van Rotterdam onderzoek 
ik neuro-endocriene tumoren van de 
pancreas. Dat zijn erg zeldzame tumo-
ren, traaggroeiend. Iedereen kent één 
iemand die zo’n tumor had: Steve Jobs 
van Apple. We onderzoeken de resisten-
tie bij everolimusbehandeling. In de zo-
mer van 2016 hoop ik mijn doctoraat op 
zak te hebben.”

En dan?  
Waar ziet u uw toekomst?

“Ik wil graag onderzoek en kliniek com-
bineren, zoals ik nu al tijdens mijn op-
leiding doe. Je studeert natuurlijk in de 
eerste plaats geneeskunde om met pa-
tiënten bezig te kunnen zijn. Maar naast 
dat klinische werk wil ik ook onderzoe-
ken: dat is het zout in de soep. Want al-
leen klinisch werk lijkt me misschien een 
wat vlakke loopbaan. Ik wil onderzoek 
doen om het allemaal wat spannend te 
kunnen houden.”

Een academische carrière dus. 
Realistisch?
“Ik vermoed van wel, ja. We zijn mis-
schien wel een beetje witte raven omdat 
we nu ook al één voet in het lab en één in 
de kliniek hebben. Zulke mensen hebben 
we nodig.”

Iedere ASO moppert over het 
sociaal statuut. U ook?
(denkt lang na): “Weet je, er is één ding 
dat bijzonder moeilijk ligt. Als ASO én 
later als specialist raakt je sociale leven 
helemaal ontwricht. Mijn vriendin speci-
aliseert ook. Later zullen we allebei zo’n 
60 uur per week werken met vijf wachten 
per maand. Met kinderen zou zoiets qua-
si compleet onmogelijk zijn. Ik vind dat 
een erg moeilijke situatie.”

Waaraan ligt het dat jullie 
zoveel werken?
“Via de opting-out werken we maximaal 
60 uur per week. Maar voor de meeste 
ziekenhuizen maakt het helemaal niet uit 
wélke uren dat zijn. Vaak krijgen we als 
ASO dan ook de slechte, moeilijke uren. 
Het wordt allemaal als een evidentie  
beschouwd, maar dat is het niet.” 

Hoe is dat op te lossen?

“In ons land verzeilen we al snel in een 
‘wij-zij-discussie’: de assistenten tegen-
over de stagemeesters. Ik geloof daar 
niet in. Zij willen ons niet kapot maken 
hoor. Stagemeesters redeneren gewoon: 

nu werken ze 60 uur, maar als ze speci-
alist zijn, zullen ze 70 uur werken. Mijn 
vraag is: waarom is dat nodig? Zowel as-
sistenten als specialisten werken veel te 
veel. Wat heeft het voor zin om je kapot 
te werken en geen tijd te hebben om van 
het leven te genieten? De jongere gene-
ratie wil ook nog een leven buiten het 
werk hebben. Het is dus geen vraag over 
hoeveel we verdienen, maar wel over 
hoeveel we werken.”
“Als je na het assistentschap specialist 
wordt, verdubbelt je loon ongeveer. Ik 
wil graag een stuk minder werken, pak-
weg 48 uur per week, en 300 euro per 
maand minder verdienen. Wees gerust: 
we zullen nog altijd meer verdienen dan 
de meeste andere universitair geschool-
den. Het stoort me mateloos dat we nu 
gedwongen worden om ons leven uit te 
stellen. Tot wanneer? Waarom verdienen 
we massaal veel geld als we geen tijd 
hebben om ervan te genieten? Wat heb 
je aan een zwembad als je er niet in kan 
zwemmen? Ik pleit ervoor om minder te 
werken en minder te verdienen. Alleen 
is dat allesbehalve een sexy boodschap.”

Maar als PhD’er zit men dan 
toch nog goed?
“Vast en zeker, dat besef ik. We hebben 
meer flexibiliteit en daardoor is de werk-
druk niet te vergelijken met een ASO die 
louter kliniek doet, zoals mijn vriendin. 
En ja, als PhD’er durf je al eens sneller je 
nek uit te steken. Allicht is dat de reden 
waarom er bij de ‘Hemelbestormers’ op-
vallend veel doctorandi aan het woord 
komen.”

Zou deeltijds werken een 
oplossing zijn?
“Ja, maar dat kan niet. Je opleiding 
spreiden over meer jaren, om bijvoor-
beeld voor je baby te kunnen zorgen, 
kan niet bij ons. Daardoor wordt het hier 
voor jonge ouders kunst- en vliegwerk. 
Door te hard te werken riskeer je boven-
dien een burn-out nog voor je goed en 
wel uit de startblokken geschoten bent. 
Daardoor verlies je als arts je ‘goesting’ 
in werk, en wordt de patiënt je vijand: hij 
steelt je slaap.”

Heb je nog andere 
opmerkingen over het sociaal 
statuut?

“Het is waar dat we pas laat aan de op-
bouw van ons pensioen kunnen begin-
nen. Maar ik ken geen artsen die op pen-
sioen gaan en de eindjes niet aan elkaar 
kunnen knopen. Laten we eerlijk wezen: 
we zullen niet verhongeren.” ❚

Aart De Zitter
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Timon Vandamme:  
‘Hebben we nog tijd om te leven?’
Het jongste van alle specialismen? Medische oncologie! 
Timon Vandamme (27) specialiseert zich in deze discipline 
en combineert dat met een doctoraat waarin hij neuro-
endocriene pancreastumoren bestudeert. Aan het 
sociaal statuut van de ASO’s stoort hem één ding in het 
bijzonder: hard werken – heb je dan nog tijd om te leven?

REEKS DE HEMELBESTORMERS (10)

Deze reeks schetst de statutaire 
problemen van specialisten  

in spe.
Timon Vandamme  

is ASO medische oncologie  
UZ Antwerpen.

Timon Vandamme: “Door te hard 
te werken verlies je als arts je 
‘goesting’ in werk, en wordt de 
patiënt je vijand: hij steelt je slaap.”

‘Stagemeesters  
willen ons niet 

kapotmaken, hoor.’
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D e online bevraging liep bij 776 
Nederlandse artsen, huisartsen 
en specialisten. Ze bevestigden 

daarmee eerdere literatuur: artsen kun-
nen soms op het werk hun tranen niet in 
bedwang houden. De redenen daarvoor: 
droefheid om het lot van de patiënt, 
maar ook meer persoonlijke factoren, 
zoals frustratie.

Een groot deel van de artsen huilde uit 
medeleven met de patiënt of zijn naas-
ten. Anderen huilden uit machteloos-
heid, omdat ze door de gestelde wetten 
en regels geen optimale zorg konden 
bieden. Maar ook de combinatie hoge 
werkdruk/lastige thuissituatie speelt 
vaak mee.

De helft van de ondervraagde artsen 
geeft aan zich vrij te voelen om te huilen 
op het werk. Ook huilen om privéom-
standigheden wordt door ruim de helft 
als aanvaardbaar beschouwd. Ondanks 
deze begripvolle reacties, voelen de 
meesten zich ongemakkelijk na de huil-
bui: ze ervaren dat als onprofessioneel 
en zwak.

Ruim de helft vindt het acceptabel dat 
een arts al eens huilt tijdens een patiënt-
contact. Het wordt niet als onethisch, on-
professioneel of belachelijk aangevoeld. 
Het zou de kans op fouten niet doen toe-

nemen. Het huilen van een arts wordt er-
varen als een teken van betrokkenheid. 
Toch lijkt het wenselijk dat de arts zijn 
betrokkenheid anders tot uiting brengt, 
zo wijst de bevraging uit. Huilen om pri-
véomstandigheden of hoge werkdruk in 
aanwezigheid van de patiënt kan voor de 
respondenten niet door de beugel.

Patiënten verdeeld
Maar wat denken de patiënten van een 
huilende arts? De meeste artsen voor-
spellen dat de patiënt hun tranen niet als 

bezwarend zal ervaren – het is immers 
een empathisch gebaar. Een peiling uit-
gevoerd door de Nederlandse omroep 
MAX wees uit dat de helft van de pati-
enten het ongepast vindt dat een arts in 
aanwezigheid van een patiënt huilt. Toch 
bleef meer dan helft vinden dat een hui-
lende arts nog wel geschikt is om zijn be-
roep uit te oefenen. Voor 41% zijn tranen 
een blijk van empathie.

M.L.

Bron: Medisch Contact, 10 december 2015: 2442-4.
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Kwart artsen huilde 
voor patiënt

BEROEPSNIEUWS

N I E U W

Dé nieuwe rekruteringsservice 

in de gezondheidszorg

Bekijk al onze vacatures en plaats uw cv op www.JobHealth.be

Project Management Officer 
(Farmaceutische Industrie / 
Brussel)

Verpleegkundige
(Ziekenhuis / Antwerpen)

Ervaren medisch en/of 
apotheekafgevaardigde 
(Farmaceutische Industrie / 
Vlaanderen)

Regulatie arts   
(Ziekenhuis / Brussel)

pa_jh_a4_med.indd   2 1/07/13   20:53:37

In een onderzoek van 
het Nederlandse vakblad 
Medisch Contact verklaarde 
ruim de helft van de 
vrouwelijke artsen dat ze in 
2015 gehuild hebben op de 
werkvloer. Bij de mannen 
was dat een kwart. Een 
kwart van de totale populatie 
huilde al in aanwezigheid van 
een patiënt.
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I n onze vorige editie kon u nog lezen 
hoezeer de Vlaamse en Brusselse 
ziekenhuisnetwerken onder stoom 

staan, en bijgevolg alle mogelijke exper-
tise inschakelen. Johan Kips (57) zocht 
na zijn passage bij Zorgnet-Icuro weer 
andere oorden op, Marc Geboers (53) 
treedt nu in zijn voetsporen. Nochtans 
ging hij pas begin 2015 aan de slag bij 
ZNA als algemeen directeur, na CEO te 
zijn geweest bij het Sint-Franciscuszie-
kenhuis Heusden-Zolder. De carrière-
sprongen volgen elkaar dus supersnel op. 

Vorig jaar verklaarde dr. 
Geboers aan De Specialist 
dat hij in ZNA het medisch-
inhoudelijke weer wou 
uitbouwen. Hoe blikt hij op 
ZNA terug?
Marc Geboers: “We realiseerden mooie 
dingen: een duwtje geven aan het 
nieuwbouwziekenhuis, Iridium mee 
gestalte kunnen geven… En, niet te ver-
geten: de op stapel staande samenwer-
king tussen GZA en ZNA mocht ik mee 
boven de doopvont houden. Zelfs op 
die korte tijd heb dus ik een aantal leu-
ke en goede dingen voor het ziekenhuis 
kunnen doen.”

Maar te veel operationele 
beslommeringen dus in 
vergelijking met wat u nu zult 
doen?
“Het is anders. Je scope is veel breder 
als je dit voor de hele sector kunt doen 
in plaats van voor één ziekenhuis. De 

verschillende posities die ik bekleedde 
in ziekenhuizen maken dat ik wel wat 
voeling heb met wat leeft en hoe dat be-
leidsmatig kan worden ingevuld.” 

De boemerangbeweging 
van Koen Michiels (in/uit 
ZNA) maakte het voor u niet 
moeilijker?

“Neen. Het was een moeilijk manage-
mentjaar voor ZNA en ik brei daar nu 
weer een klein staartje aan. Maar na de 
clou onder Wouter De Ploey, en het ver-
trek van de hoofdgeneesheer niet te na 
gesproken, denk ik dat het team er te-
rug staat: er is een CFO binnengehaald 
en iemand voor kwaliteit en innovatie. 
ZNA kan verder op de ingeslagen weg. 
De keuze was moeilijk voor mij: mee-
stappen in die nieuwe projecten of op 
een ander niveau gaan acteren. Dat laat-
ste sprak me toch meer aan.”
“Vroeger bleven managers vaak rigide 
in één positie zitten. Nu is de jongere – 
mature – generatie in het management, 
waartoe ik mezelf nog reken, volatieler.”

Heeft Etienne Wauters, 
zowel actief bij GZA als 
Zorgnet-Icuro, mee de zaak 
gegangmaakt?

“Hij organiseerde mee de vacature bij 
het vertrek van Johan Kips. Hij heeft zelf 
zijn rol als voorzitter van Zorgnet-Icuro 
gespeeld, meer kan ik daar niet over 
zeggen.”

Dirk De Ridder (Vlaams 
Ziekenhuisnetwerk) spreekt 
in DS 76 van een gezonde 
spanning met Zorgnet-Icuro. 
Ervaart u dat ook zo?

“Dat moeten we nu verkennen, maar 
het is me niet helemaal ontgaan op het 
moment dat het instituut Zorgbeleid 
boven de doopvont gehouden werd. 
De accenten bij het samenvoegen van 
Zorgnet-Icuro, onder andere vanuit Icuro 
zelf naar quality en safety, kunnen even 
goed een bijdrage inhouden vanuit het 
ziekenhuisnetwerk. Een bijdrage die 
voor de hele sector goed en wenselijk is. 
Onder andere qua opleiding. Daar staat 
het VZN toch sterker. Samenwerken kan 
het voor de hele sector beter maken. U 
weet, ik ben een bruggenbouwer!”

VZN lonkt naar meer 
beleidsvoorbereidend werk. 
Dan komen ze toch meer op het 
terrein van Zorgnet-Icuro?

“Ik weet het niet. Iedereen is ervan over-
tuigd dat het efficiënter moet voor de 
ziekenhuisfinanciering. Dat principe kan 
gevoed worden van academische kant, 
maar ook vanuit belangenverdediging. 
Laat ons het systeem moderner en ade-
quater maken. En daar wil ik voor het 
volle pond voor gaan vanuit mijn nieu-
we positie.” ❚

Pascal SelleslaghJS
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Marc Geboers: ‘Ik ben een bruggenbouwer’
Waarom Marc Geboers na een relatief kort interludium 
bij ZNA overstapt naar Zorgnet-Icuro als opvolger van 
Johan Kips? “Omdat ik beleidsmatig bezig kan zijn op hoog 
niveau zonder operationele beslommeringen, dat sprak 
me wel aan.”

ZIEKENHUISNIEUWS

Dokter Geboers: “Gezonde spanning 
tussen Zorgnet-Icuro en VZN? Dat 
moeten we nu gaan verkennen.”
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AZ Delta verrast door entente Kortrijk-Izegem

B asis- en referentieziekenhuizen 
profileren zich volop in het licht 
van de netwerkstructuur die 

Maggie De Block pusht. Izegem maak-
te die strategische oefening en zag drie 
mogelijke referentieziekenhuizen: AZ 
Delta, Sint-Jan Brugge of AZ Groeninge. 
Algemeen directeur Bernard Ceriez peil-
de naar de troeven van deze drie. Brugge 
reageerde volgens hem niet (‘begrijpelijk 
wegens de grotere afstand’). De andere 
twee ziekenhuizen waren wel fel geïnte-
resseerd maar Kortrijk trok dus aan het 
langste eind. 

“Samenwerken met AZ Groeninge biedt 
de beste garanties om een lokaal zieken-
huis te behouden in Izegem”, liet Bernard 
Ceriez optekenen. Ook de lokale huisart-
senkring (Haki) is tevreden dat de kliniek 
niet wordt afgebouwd. 

Complementaire partner
Jan Deleu ziet Sint-Jozef als een perfect 
complementaire partner: een warm ba-
sisziekenhuis, kort bij de plaatselijke 
bevolking, dat indien nodig het AZ Groe-
ninge kan inschakelen voor iets meer 

grootschalige benaderingen. “Onze ei-
gen artsen tonen zich ook bereid om zich 
naar Izegem te verplaatsen indien nodig. 
Er lopen gesprekken tussen de diensten 
onderling, maar het is nog te vroeg om 
daar over te communiceren. Het verst 
zijn we gevorderd inzake thema’s als IT, 
HR, accreditatie en logistieke processen, 
en hoogtechnologische zorg (interventi-
onele radiologie). De dienst spoedgeval-
len kan maximaal versterkt worden.”

Geen dubbel aanbod
Overigens blijven op een ander niveau 
banden bestaan met AZ Delta en ge-
meenschappelijk overleg met Izegem. Bij-
voorbeeld wat neurologie betreft (door-
verwijzing van parkinsonpatiënten naar 
AZ Delta). Daarnaast is AZ Groeninge met 
Jan Yperman en Delta in gesprek over kli-
nische studies, radiotherapie, zeldzame 
tumoren en robotchirurgie. “We willen 

maatschappelijk blijven ondernemen, 
bestaande behoeftes invullen maar geen 
dubbel aanbod creëren”, dixit Deleu. 

Of hij geen verzuring vreest met AZ Del-
ta? “In een eerste fase misschien, maar 
de keuze van Izegem is begrijpelijk we-
gens onze ligging en onze uitgebalan-
ceerde strategische oefening.”

Johan Hellings van AZ Delta kon zijn te-
leurstelling niet verbergen. In de kranten 
van Mediahuis klinkt dat zo: “Deze sa-
menwerking met Izegem leek ons logisch. 
Ook nu we een nieuw ziekenhuis bouwen 
op de grens met Izegem. Het is jammer 
dat Izegem een andere keuze maakt, om-
dat deze niet past in de verwachtingen in 
de zorgregio.” ❚

P.S.

De Izegemse Sint-Jozefskliniek koos AZ Groeninge Kortrijk 
uit als referentieziekenhuis, tot grote verrassing van 
Roeselare. “Izegem heeft het spel correct gespeeld”, 
aldus Jan Deleu (algemeen directeur AZ Groeninge).



I 11 

De Specialist 77 ❚ 11 februari 2016www.despecialist.eu

JS
23

59
A

N

VBS 
multidisciplinair
Het Verbond der Belgische Specialisten 
congresseert op 20 februari over  multi-
disciplinaire samenwerking. Een hot 
topic.

Voorzitter Jean-Luc Demeere opent de 
ochtend met een schets over de uitda-
gingen die met deze samenwerking ge-
paard gaan. Hoe ver staat het beleid in 
de ondersteuning daarvan? Pedro Fa-
con (directeur beleidscel volksgezond-
heid) legt uit hoe Maggie De Block deze 
verhoudingen op een nieuwe leest wil 
schoeien. Op het terrein is de samen-
werking vroedvrouw/gynaecoloog een 
testcase. Daarover meer door Bruno 
Van Herendael. Dr. De Neve zoomt 
in op de relatie specialist-kine. Het 
standpunt van de ziekenhuisbeheerder 
wordt toegelicht door de heer Mercier 
(Jolimont).  Meester De Gendt belicht 
de juridische kant van de zaak.

De dag wordt traditioneel afgesloten 
met het gezondheidspolitieke jaarover-
zicht, u gebracht door secretaris-gene-
raal Marc Moens (VBS-Bvas). ❚

P.S.

Meer info vindt u op http://www.vbs-gbs.org/.

Blik op arts van morgen
BEROEPSNIEUWS

DHA/
EPA

TRB CHEMEDICA AG · Postbus 1129 · 85529 Haar/München, Duitsland
info@trbchemedica.be · www.trbchemedica.be

REMOGEN® OMEGA 
is te verkrijgen bij uw 
apotheker CNK-Code 
2999-837

REMOGEN® OMEGA:

•  werkzaam op de drie lagen 
van de tranenfi lm

•  hypo-osmolair 
•  voor droge ogen
•  bij oogirritaties
•  ook met contactlenzen bruikbaar
•  zonder bewaarmiddelen

De eerste oogdruppel met omega 3-vetzuren

00915_Anz_Remogen Omega_Arzt_171x243+5_NL-FR.indd   1 12.11.15   08:43
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Medica organiseert op 27 februari de 2e 

editie van het symposium ‘De arts van 
morgen’. De rol van de technologie in de 
geneeskunde staat centraal.

“Nieuw ontwikkelde technologieën zul-
len niet alleen vernieuwend en verbe-
terend zijn, maar tegelijkertijd ook een 
drastische en verregaande impact heb-
ben op de organisatie van ziekenhuizen 

en huisartsenpraktijken”, zeggen de or-
ganisatoren. De artsen van de toekomst 
zullen een waaier aan technologie ter be-
schikking hebben, maar hiermee neemt 
het belang van een ethische reflectie toe.

De Specialist en Medi-Sfeer zijn media-
partner. We houden u op de hoogte.

Praktische info: www. http://symposium.medica.be
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D okter Giacalone bouwde een 
internationale reputatie uit. 
Met zijn team voerde hij tot 

nu toe meer dan 1.000 supra-microchi-
rurgische ingrepen uit en alleen al sinds 
2010 zagen ze 3.000 patiënten met lymf-
oedeem. Niet iedereen komt immers in 
aanmerking voor een ingreep. 
In een eerste fase ligt de klemtoon op 
optimalisatie van de conservatieve be-
handeling. Via lymfemapping kan de 
manuele lymfedrainage gepersonali-
seerd worden. Wanneer dit onvoldoende 
respons oplevert, dan komt eventueel 
een heelkundige ingreep in de vorm van 
een lymfeveneuze overbrugging in het 
vizier.

Wat houdt uw techniek 
precies in?
Het gaat eigenlijk om een behandelcon-
cept voor lymfoedeem. Door de fluores-
centietechniek kunnen we de manuele 
lymfedrainage verbeteren. Voor som-
mige patiënten gaan we nog verder als 
dat geïndiceerd is, met een chirurgische 
ingreep.
In het algemeen sluiten we de lymfewe-
gen die verstopt, maar nog functioneel 
zijn, aan op aders zodat het lymfevocht 
kan aflopen. Per week verricht ik onge-
veer 6 tot 9 ingrepen. Er bestaan ook 
andere technieken zoals lymfeklier- of 
lymfewegtransplantatie. Of er is nog de 
lymfeliposuctietechniek, maar die ge-
bruiken we veel minder.

Uw werkdomein strekt 
zich uit van primaire tot 
secundaire indicaties?

De eerste patiënt vanmorgen was er 
een met primair lymfoedeem. Heel veel 
chirurgen zagen het niet zitten om hem 
te opereren. Lymfevocht hoopte zich 
op omdat lymfevaten ter plaatse on-
voldoende functioneerden. We vonden 
vanochtend perfect de lymfewegen en 
sloten die aan op een ader, en dat met 
een eenvoudige techniek: een incisie van 
2cm onder plaatselijke verdoving. 
Maar we behandelen uiteraard ook pa-
tiënten met secundair oedeem: na een 
borstkankeroperatie, okselevidement-
radiotherapie, radicale hysterectomie, 
klierevidement, verwijderen van een 
melanoom, penis- of cervixcarcinoom, 
orthopedische ingrepen…

De succesratio van 
dergelijke ingrepen lag tot 
nu toe niet zo hoog, maar 
met uw techniek verandert 
dat?
We halen uitstekende resultaten, tot 
80% succesratio. We mikken voor de toe-
komst op 100% zodat drukkousen min-
der intensief gedragen moeten worden 
en om manuele drainage te verminde-
ren. Tot nu toe is lymfoedeem chronisch, 
we kunnen het niet genezen maar wel 
stabiliseren. En dankzij deze niet-belas-
tende chirurgische interventie, wordt de 
levenskwaliteit van de patiënt aanzienlijk 
verbeterd.
Jammer is dat patiënten en ook huisart-
sen niet altijd voldoende op de hoogte 
zijn van de laatste ontwikkelingen in de 
behandeling van lymfoedeem. Zo wor-
den patiënten nog te vaak behandeld 
met levenslange conservatieve therapie, 

wat teleurstellende resultaten kan ople-
veren. Bovendien kost dat veel aan de 
maatschappij.

Dus uw aanpak is 
maatschappelijk een 
belangrijke stap?
Inderdaad, want onze patiënten kunnen 
vaak niet werken wegens de hinder die 
ze ondervinden door hun gezwollen lid-
maat. Sommige patiënten zitten zelfs 
in een rolstoel door het lymfoedeem, 
anderen hebben dikwijls recidiverende 
infecties en fibrosevorming: een onom-
keerbaar proces. Naast de sociale weer-
slag valt ook de psychische druk niet te 
onderschatten.

Voor dit alles is 
zeer gesofisticeerde 
apparatuur nodig?
Inderdaad, want de lymfewegen zijn klein 
en zo goed als onzichtbaar. Voor de visua-
lisatie gebruiken we fluorescentietoestel-
len, lymfescintigrafie (gouden standaard) 
en recent ook de SPECT-CT of MRI. Verder 
kunnen we met de meest gesofisticeerde 
microscopen lymfeveneuze shunts met 
een diameter van zelfs kleiner dan 0,5mm 
aanleggen. Door een verbinding te ma-
ken tussen lymfeweg en bloedvat wordt 

de lymfestroom hersteld. Dat vermindert 
de zwelling en het spanningsgevoel in 
het betreffende lidmaat, zodat normaal 
functioneren weer mogelijk is.

De kinesitherapeut 
boekt ook aanzienlijke 
voordelen?
Nadat we de lymfewegen hebben aan-
geduid met behulp van fluoroscopie, 
kunnen we doelgerichter manuele lym-
fedrainage uitvoeren. Het is zeer belang-
rijk om de nog doorgankelijke lymfewe-
gen te markeren alvorens de drainage 
toegepast wordt.

Deze ingreep wordt 
slechts in enkele centra 
uitgevoerd?
Een lymfeveneuze overbrugging aanleg-
gen via supramicrochirurgische techniek 
is arbeidsintensief en vereist vooral ex-
pertise en ervaring. Slechts een beperkt 
aantal chirurgen is hierin gespeciali-
seerd. ❚

Pascal Selleslagh

AZ Sint-Maarten profileert zich met lymfecentrum
Zowat een halfjaar geleden trok het AZ Sint-Maarten 
dr. Guido Giacalone aan, chirurg met bijzondere 
bekwaamheid in de lymfeheelkunde. In het lymfecentrum 
staat dr. Guido Giacalone aan het hoofd van een 
innovatief medisch team. Dat centrum is gespecialiseerd 
in een supra-microchirurgische operatietechniek die het 
lymfetransport herstelt.

ZIEKENHUISNIEUWS

Dokter Giacalone: “Al meer dan 1.000 supra-microchirurgische ingrepen op de teller.”
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Top Heilig Hart Lier weg ‘onder druk artsen’
Anne-Mie Van den Bossche en Willy Van der Wee, resp. 
algemeen directeur en voorzitter van de raad van bestuur 
van het Heilig Hartziekenhuis in Lier, dienden hun ontslag in.

O nder druk van de artsen die te 
weinig innovatie zagen, vol-
gens onze bronnen, maar dat 

ontkent de algemeen directeur desge-
vraagd in Gazet van Antwerpen. In een 
mail naar artsen en diensthoofden staat 
geen reden voor het plotse vertrek. De 
raad van bestuur drukt alleen zijn “grote 
waardering en dank uit voor de enorme 
betekenis die beiden voor het ziekenhuis 
hadden”. 

Sommigen suggereren echter dat bei-
de topmensen ‘richting uitgang werden 
geduwd’. “Hoewel beiden destijds veel 
goeds voor het ziekenhuis deden, ver-
tegenwoordigen ze nu een oud beleid”, 
heet het. “Ze namen al enkele jaren on-
voldoende initiatief.”

Willy Van der Wee (72) ontkent alvast de 
druk op hem om op te stappen. Van den 
Bossche, nota bene zelf arts, zou twee 

maanden ziekteverlof hebben, volgens 
onze info net door de slechte relatie met 
de artsen. Ze was niet bereikbaar voor 
commentaar.

Onrust
Door het vertrek en het gebrek aan ver-
nieuwingen heerst er onrust bij de art-
sen. Op korte termijn opent in Mechelen 
immers het nieuwe AZ Sint-Maarten.  

De vrees bestaat dat dit complex vele 
patiënten afsnoept. In theorie blijft het 
ontslagnemende duo nog aan tot 31 
maart. Ondertussen neemt adjunct- 

algemeen directeur Tom Michielsens 
de taak van Anne-Mie Van den Bossche 
over.

De jongste tijd zou trouwens toch ge-
start zijn met de toekomstplannen zoals 
de modernisering van de polikliniek, het 
verbouwen van de inkomhal, het dagzie-
kenhuis en de eenheid moeder en kind. 
Het Heilig Hart is ook nog volop on spea-
king terms met naburige ziekenhuizen. ❚

P.S.

Meer info: www.lymfecentrum.be en in een video  
op www.despecialist.eu
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Is virological suppression the only measure 
of long-term treatment success?

A CHRONIC 
CONDITION

Go beyond undetectable by talking to your 
patients about their long-term health

PUB09803_EN.indd   1 8/02/16   17:12
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Nieuws over de 
pathogenese: een 
sleutelrol voor zink?
In een muizenmodel werd aangetoond 
dat de degeneratie van het gewrichts-
kraakbeen die verband houdt met de 
stimulering van een cascade van inflam-
matoire cytokines, ook gepaard gaat met 
een sterke instroom van zink in de cellen 
via upregulatie van het dragereiwit ZIP8 
(1). De hogere zinkconcentratie in de 
cel activeert het eiwit MTF1, dat op zijn 
beurt de intracellulaire hoeveelheid en-
zymen verhoogt die de matrix afbreken. 
Het zou dus best kunnen dat een verla-
ging van de plaatselijke zinkconcentra-
tie of farmacologische remming van de 
werking van ZIP8 of van de activiteit 
van MTF1 efficiënte opties zijn voor de 
behandeling van artrose. Zink is een ion 
dat van kapitaal belang is voor de active-
ring van metalloproteasen.

Hoe artrose snel 
detecteren? Valt 
artrose op te sporen 
voor er radiografische 
afwijkingen zijn?
Meerdere auteurs vragen zich af welke 
anatomische letsels bij MRI het optre-
den van artrose kunnen voorspellen. 
Eén van de interessantste studies daar-
bij is een casus-controleonderzoek bij 
120 patiënten (met 133 knieën zonder 
radiologische tekenen van artrose) die 
vier jaar lang jaarlijks werden gemoni-
tord aan de hand van röntgenfoto’s en 
een MRI (2). Synovitis werd gedefinieerd 
als een vochtuitstorting of ontsteking in 
het vetlichaam van Hoffa, dat gewoonlijk 
omgeven is door gewrichtsvlies. 

De auteurs hebben vastgesteld dat syno-
vitis het optreden van artrose met meer-
dere maanden voorafgaat (HR = 2,47 in 
het geval van een synovitis van Hoffa 
één jaar voor het optreden van artrose; 
HR = 3,23 in geval van synovitis plus 
vochtuitstorting).

Nederlandse onderzoekers hebben, na 
een follow-up gedurende 30 maanden 
van 241 vrouwen van middelbare leef-
tijd (55 jaar) zonder artrose, aangetoond 
dat fragmenten van fibuline 3, een eiwit 
in de chondrocyten en de extracellulaire 
matrix (vooral in de oppervlakkige en fi-
brillaire zones), zouden kunnen fungeren 
als biomarker voor het optreden van kli-
nische gonartrose (3).

Artrose: echt een 
goedaardige aandoening?
Op zich is artrose een goedaardige aan-
doening, maar ze kan worden gecompli-
ceerd met een belangrijke cardiovascu-

laire mortaliteit en morbiditeit. Dat werd 
aangetoond door een cohortonderzoek 
van osteoporosepatiënten van gemid-
deld 70 jaar met of zonder coxartrose die 
gedurende 16 jaar werden gemonitord. 
De totale sterfte was 14% hoger en de 
cardiovasculaire sterfte 24% hoger (4) in 
de groep met coxartrose. Je moet daar-
bij echter rekening houden met de signi-
ficante daling van de mate van fysieke 
activiteit in de groep met coxartrose.

Diabetes en artrose: is 
suiker schadelijk voor 
het gewrichtskraakbeen 
en met name voor de 
chondrocyten?
Er werden meerdere post-hocanalyses 
uitgevoerd van de Sekoia-studie, waar-
onder een analyse van de 550 patiënten 
van de placebogroep. Van de patiënten in 
die groep was 43,8% zwaarlijvig en 6,6% 

had type 2-diabetes. Bij analyse van de 
evolutie van de gewrichtsspleetvernau-
wing na drie jaar was de artrose sterker 
toegenomen bij de diabetespatiënten 
(verergering van de gewrichtsspleetver-
nauwing met 0,26mm tegen 0,14mm bij 
de patiënten zonder diabetes; p = 0,001). 
Het verschil bleef significant na correctie 
voor het gewicht, de leeftijd, de bloed-
druk en de dyslipidemie, maar type 2-di-
abetes was geen voorspeller van artrose 
bij mannen (5).

De ‘karamellisering’ van de matrix van 
het gewrichtskraakbeen bij diabetespa-
tiënten zou daar een verklaring voor 
kunnen vormen. Die karamellisering 
veroorzaakt immers abnormale bruggen 
tussen de glycoproteïnen (het gewrichts-
kraakbeen wordt harder en dus fragieler) 
en verhoogt het effect van IL-1 op de 
chondrocyten. Daardoor stijgen meerde-
re inflammatoire mediatoren (IL-6, PGE2 
en zuurstofradicalen) (6). Met andere 
woorden, suiker is op zich niet toxisch, 
maar verhoogt de gevoeligheid voor 
ontstekingsverschijnselen via een me-
chanisme dat nog niet is opgehelderd.

Naar nieuwe 
therapeutische sporen?
Er werden meerdere diermodellen ont-
wikkeld. Dat heeft dan weer geleid tot 
de ontwikkeling van allerlei nieuwe stof-
fen, waarvan sommige zeer interessant 
lijken. Zo is er een stof die ADAMTS5 
remt, een agrecanase dat vasthangt aan 
de membraan en dat gebonden is aan 
het heparaansulfaatdomein van synde-
can 4, dat de pericellulaire agrecanen 
klieft. ADAMTS5 wordt geactiveerd door 
MMP-3 en kan worden geremd door een 
monoklonale antistof die bindt aan di-
sintegrine, zeer dicht bij het katalytische 
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❚ 28E CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE DE RHUMATOLOGIE,  

13-15 DECEMBER 2015 ■

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Artrose: een systemische 
ziekte, die we (nog)  
niet zo goed kennen

Tabel 1: De verschillende richtlijnen over behandeling van gonartrose.

ACR EULAR OARSI NICE AAOS

Paracetamol + + + + +

NSAID’s + + + + +

SYSADOA - + ? - +

Opiaten + + ? + NA

Chondroïtinesulfaat  
i.a.

+ + + + +

Hyaluronzuur i.a. - + ? - -

Acupunctuur + + ? - -

Spoeling - - - - +

In 1664 schilderde Frans Hals “De Regentessen van het 
Oudemannenhuis te Haarlem”. Het portret, dat in het Frans 
Halsmuseum in Haarlem hangt, toont het standaardbeeld 
van artrose: een aandoening die oudere vrouwen treft en 
vooral gekenmerkt wordt door gewrichtsmisvormingen van 
de handen. Artrose is echter meer en anders dan dat, zo 
vertelde prof. Xavier Chevalier (AP-HP Hôpital Henri Mondor, 
Créteil) op het jaarlijkse congres van de Société Française de 
Rhumatologie tijdens een uiteenzetting in zeven hoofdstukken 
over de evoluties inzake artrose in 2015, met meer dan 4.000 
referenties uit PubMed.
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centrum, waardoor er minder gewrichts-
kraakbeen wordt afgebroken en min-
der osteofyten worden gevormd, maar 
zonder effect op het subchondrale bot 
(7). Andere sporen zijn de alarmines, de 
Wnt-signalisatieweg, histondesacetyla-
se en superstamcellen, al staan die nog 
in hun kinderschoenen.

Kunnen de ‘klassieke’ 
behandelingen ons nog 
wat leren? Een cochrane-
advies

- Blijkens een cochrane-review van 13 
studies over zolen en orthesen bij in 
het totaal 1.356 gonartrosepatiënten 
(kellgren-lawrencegraad I-IV) die 
werden behandeld met een orthese 
(in valgus, neutraal of in neopreen) 
of steunzolen (lateraal, mediaal of 
neutraal) (8) zijn de resultaten niet 
denderend: geen effect op de pijn, 
de functie, de stijfheid of de levens-
kwaliteit. Valgiserende steunzolen 
hebben een licht effect op de pijn in 
vergelijking met geen behandeling, 
maar neutrale steunzolen hebben 
geen effect. “Er is dus blijkbaar geen 
bewijs van efficiëntie geleverd, maar 
dat betekent niet dat ze geen effect 
kunnen hebben bij een individuele 
patiënt”, onderstreepte Xavier Che-
valier.

- In 2015 werden meerdere richtlijnen 
over gonartrose bijgewerkt (met uit-
zondering van die van de EULAR). 
Tabel 1 vat de conclusies ervan sa-
men. Zoals u kan zien, zijn de we-
tenschappelijke verenigingen het 
soms grondig oneens, behalve wat 
paracetamol, NSAID’s en chondroïti-
nesulfaat intra-articulair betreft. 

- Volgens een recente meta-analyse 
heeft paracetamol een significant, 
maar geen klinisch relevant effect 
op de pijn bij coxartrose en gonar-
trose (9) en werkt paracetamol niet 
bij lagerugpijn (het ging echter me-
rendeels om kortetermijnstudies van 
3-6 maanden). Het cardiovasculaire 
risico blijkt duidelijk hoger te zijn bij 
gebruik van paracetamol in hoge do-
sering of in combinatie met andere 
geneesmiddelen die een risico in-
houden: sterfte 60% hoger (in twee 
studies), risico op cardiovasculaire 
accidenten 19% hoger (in 4 studies), 
risico op darmbloedingen 11-49% 

hoger (in één studie) en risico op 
nierlijden 30% hoger (in 4 studies) 
(10). Dat lijkt logisch. Paracetamol 
heeft immers een lichte COX-rem-
mende werking.

- De richtlijnen betreffende hyaluron-
zuur geven geen uitsluitsel, waar-
schijnlijk bij gebrek aan goede me-
thodologie (11). Het zou best kunnen 
dat de discussie weer wordt aange-
wakkerd door de conclusies van een 
netwerkmeta-analyse door het team 
van Timothy McAlindon (Boston). 
Volgens die analyse zou intra-arti-
culaire toediening van hyaluronzuur 
een duidelijk beter effect hebben op 
alle onderzochte eindpunten (visuele 
schaal, WOMAC) dan andere behan-
delingen (12). Maar intra-articulaire 
injecties hebben ook een zeer be-
langrijk placebo-effect (13). 

- De combinatie van chondroïtine en 
glucosamine in een standaarddo-
sering werd gedurende 6 maanden 
vergeleken met celecoxib in twee 
verschillende doseringen bij pati-
enten met gonartrose. In het begin 
waren de resultaten beter met ce-
lecoxib, maar daarna kwamen de 
curven weer samen (14).

- Wat bisfosfonaten betreft: neridro-
naat werd uitgetest bij gonartrose 
met subchrondaal botoedeem bij 
MRI (wat waarschijnlijk het effect ver-
klaart) versus placebo (n = 68 en 56) 
(15). Neridronaat had een zeer duide-
lijk (p < 0,001) en zeer snel effect (al 
significant vanaf dag 10) op de pijn.

Wat met chirurgie?
Er bestaan ook chirurgische mogelijk-
heden vooraleer een prothese wordt 
geplaatst, meer bepaald een minioste-
otomie. Bij honden met multipele ge-
wrichtskraakbeenletsels gefixeerd met 

een fixator kon het gewrichtskraakbeen 
gedurende korte tijd worden gestabi-
liseerd door een distractie van het ge-
wricht op de meest beschadigde zones, 
tenzij in het geval van gonartrose met 
asdeviatie.

Een andere techniek is in-situtrans-
plantatie van stamcellen. Dat biedt 
interessante mogelijkheden in geval 
van een geïsoleerd gewrichtskraak-
beenletsel door vorming van een coa-
gulum tegen de chondrocyten (16). Bij 
de mens stroken de klinische effecten 
met de effecten bij MRI (17).

Plaatsing van een totale knieprothese 
blijft een zeer belangrijke behandeling, al 
houdt ze een risico in: sterfte van 0,5-1%, 
risico op trombose, infectie en fractuur 
bij 0,1-1% en residuele pijn in 20% van 
de gevallen (18). Een gerandomiseerde 
studie bij 1.000 patiënten die in aanmer-
king kwamen voor een totale knieprothe-
se, heeft chirurgie vergeleken met een 
medische behandeling gedurende 12 
weken (19). Het primair eindpunt was de 
KOOS-score (die de pijn, de symptomen, 
de dagelijkse activiteit en de levenskwa-
liteit evalueert) na 12 maanden. De score 
verbeterde met > 15% in absolute waar-
de; 26% van de patiënten is overgescha-
keld van de medische naar de chirurgi-
sche groep.

Als plaatsing van een totale heupprothe-
se wordt overwogen, kan je maar beter 
geen intra-articulaire injecties geven. Die 
zouden immers het risico op infectie met 
37% (p = 0,03) verhogen, en het risico op 
een nieuwe ingreep met 53% (p = 0,03), 
meestal als gevolg van een infectie (20). ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Het schilderij “De Regentessen van het 
Oudemannenhuis”, dat Frans Hals in 
1664 schilderde.
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Prevenar 13 suspensie voor injectie.  Pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd).  KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: 1 dosis (0,5 ml) 
bevat: Pneumokokkenpolysacharide serotype 1 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 3 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 4 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 5 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide 
serotype 6A 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 6B 4.4μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 7F 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 9V 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 14 2.2μg; Pneumo-
kokkenpolysacharide serotype 18C 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 19A 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 19F 2.2μg; Pneumokokkenpolysacharide serotype 23F 2.2μg, geconjugeerd aan het dragereiwit 
CRM

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

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

197.
 Zuigelingen en kinderen die de immunisatie zijn begonnen met 

Prevenar kunnen op elk moment in het schema overstappen op Prevenar 13. Jonge kinderen (12-59 maanden) die volledig zijn geïmmuniseerd met Prevenar (7-valent) Jonge kinderen die als volledig geïmmuniseerd 
met Prevenar (7-valent) worden beschouwd, dienen één dosis van 0,5 ml Prevenar 13 te krijgen om immuunresponsen teweeg te brengen op de 6 overige serotypen. Deze dosis Prevenar 13 dient ten minste 8 weken na de laatste 
dosis Prevenar (7-valent) te worden toegediend. Kinderen en adolescenten van 5 - 17 jaar Kinderen van 5 tot en met 17 jaar mogen een dosis Prevenar 13 toegediend krijgen indien zij eerder zijn gevaccineerd met een of meer 
doses Prevenar. Deze dosis Prevenar 13 moet worden toegediend ten minste 8 weken na de laatste dosis Prevenar (7-valent). Volwassenen ≥ 18 jaar en ouderen Eén enkele dosis. De noodzaak van revaccinatie met een vol-
gende dosis Prevenar 13 is niet vastgesteld. Als het gebruik van een 23-valent polysaccharidevaccin zinvol wordt geacht, dient eerst Prevenar 13 gegeven te worden, ongeacht de eerdere pneumokokkenvaccinatiestatus. Speciale 
populaties Personen die onderliggende aandoeningen hebben waardoor ze gevoelig zijn voor invasieve pneumokokkenziekte (zoals sikkelcelziekte of hiv-infectie), waaronder diegenen die eerder zijn gevaccineerd met een of 
meerdere doses 23-valent pneumokokkenpolysaccharidevaccin, mogen minimaal een dosis Prevenar 13 toegediend krijgen. Bij personen met een hematopoëtische stamceltransplantatie (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 volwassenen.  CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor (één van) de hulpstoffen of voor 
het difterietoxoïd. Zoals dat ook voor andere vaccins geldt, dient de toediening van Prevenar 13 te worden uitgesteld bij patiënten die aan een acute, ernstige ziekte met koorts lijden. Echter, aanwezigheid van een milde infectie, 
zoals een verkoudheid dient geen uitstel van vaccinatie tot gevolg te hebben.  BIJWERKINGEN: Analyse van postmarketingmeldingen suggereren een potentieel verhoogd risico op convulsies, met of zonder koorts, en HHE bij 
vergelijking van groepen die Prevenar 13 met Infanrix hexa gebruiken ten opzichte van groepen die alleen Prevenar 13 gebruiken.De bijwerkingen die gerapporteerd werden in klinische studies of uit postmarketingervaring worden 
voor alle leeftijdsgroepen weergegeven per systeem/orgaanklasse, naar afnemende frequentie en ernst. De frequentie is als volgt gedefi nieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥ 1/100 tot < 1/10), soms (≥ 1/1000 tot < 1/100), zel-
den (≥ 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 zuigelin-
genstudies 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 kinde-
ren die alleen Infanrix hexa kregen (15,6% tot 23,1%). Na een boosterdosis op de leeftijd van 12 tot en met 15 maanden was het percentage koortsgevallen ≥ 38°C bij kinderen die Prevenar (7-valent) en Infanrix hexa gelijktijdig 
kregen toegediend 50%, in vergelijking met 33,6% bij kinderen die alleen Infanrix hexa kregen toegediend. Deze koortsreacties waren meestal matig ernstig (lager dan of gelijk aan 39 °C) en van voorbijgaande aard. Een verhoging 
van reacties op de plaats van vaccinatie werd gemeld bij kinderen ouder dan 12 maanden vergeleken met de percentages waargenomen bij zuigelingen gedurende de primaire series met Prevenar 13. Bijwerkingen uit klinische 
studies In klinische studies was het veiligheidsprofi el van Prevenar 13 vergelijkbaar met dat van Prevenar. De volgende frequenties zijn gebaseerd op bijwerkingen die zijn beoordeeld als gerelateerd aan vaccinatie in klinische 
studies met Prevenar 13: Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: Overgevoeligheidsreacties inclusief gezichtsoedeem, dyspneu, bronchospasme. Zenuwstelselaandoeningen: Soms: Insulten (inclusief febriele insulten), Zelden 
:hypotoon-hyporesponsieve episode Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: Verminderde eetlust. Vaak: Braken, diarree. Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: Uitslag, Soms: urticaria of 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 vacci-
natie 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 ge-
meld tijdens postmarketingervaring. Omdat deze reacties zijn gebaseerd op spontane meldingen, konden de frequenties niet worden bepaald en worden deze daarom als niet bekend beschouwd. Bloed- en lymfestelselaandoenin-
gen: Lymfadenopathie (gelokaliseerd in het gebied rond de vaccinatieplaats). Immuunsysteemaandoeningen: Anafylactische/anafylactoïde reacties waaronder shock, angio-oedeem. Huid- en onderhuidaandoeningen: Erythema 
multiforme. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Urticaria op de vaccinatieplaats, dermatitis op de vaccinatieplaats, pruritus op de vaccinatieplaats, blozen. Aanvullende informatie in speciale populaties Apneu 
bij zeer premature kinderen (≥28 weken zwangerschap). Kinderen en adolescenten van 6 tot en met 17 jaar De veiligheid werd geëvalueerd bij 592 kinderen van 6 tot en met 17 jaar en 294 kinderen van 5 tot en met 10 jaar 
die eerder waren geïmmuniseerd met ten minste een dosis Prevenar, en bij 298 kinderen van 10 tot en met 17 jaar die niet eerder een pneumokokkenvaccin hadden gekregen. De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen en 
adolescenten van 6 tot en met 17 jaar waren: Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: Hoofdpijn Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak:Verminderde eetlust Vaak: Braken,diarree Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak:Huiduitslag, 
urticaria of urticaria-achtige huiduitslag Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Prikkelbaarheid, erytheem op de vaccinatieplaats, induratie/zwelling of pijn/gevoeligheid, slaperigheid, slecht slapen, 
gevoeligheid op de vaccinatieplaats (inclusief bewegingsbeperking) Vaak: Koorts Andere bijwerkingen die eerder zijn waargenomen bij zuigelingen en kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar kunnen ook op deze leeftijdsgroep van 
toepassing zijn, maar zijn niet in dit onderzoek waargenomen, mogelijk door de kleine doelgroep. Aanvullende informatie over speciale populaties Kinderen en adolescenten met sikkelcelziekte, hiv-infectie of een hematopo-
etische stamceltransplantatie hebben vergelijkbare frequenties van bijwerkingen, behalve dat hoofdpijn, braken, diarree, pyrexie, vermoeidheid, artralgie en myalgie zeer vaak voorkwamen. Volwassenen ≥ 18 jaar en ouderen 
De veiligheid werd beoordeeld in 7 klinische onderzoeken met 91.593 volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 101 jaar. Prevenar 13 werd toegediend aan 48.806 volwassenen; 2.616 (5,4%) in de leeftijd van 50 tot en met 
64 jaar en 45.291 (92,8%) van 65 jaar en ouder. Aan een van de 7 onderzoeken nam een groep volwassenen deel (n=899) met een leeftijd die varieerde van 18 tot en met 49 jaar die Prevenar 13 kregen en die niet eerder waren 
gevaccineerd met 23-valent pneumokokkenpolysaccharidevaccin. Van de volwassenen die Prevenar 13 kregen, waren er 1.916 eerder gevaccineerd met het 23-valente pneumokokkenpolysaccharide-vaccin ten minste 3 jaar voor 
de onderzoeksvaccinatie; 46.890 hadden niet eerder het 23-valente pneumokokkenpolysaccharidevaccin gekregen. Een trend naar een lagere frequentie van bijwerkingen werd geassocieerd met hogere leeftijd; volwassenen > 65 
jaar oud (ongeacht eerdere pneumokokkenvaccinatiestatus) meldden minder bijwerkingen dan jongere volwassenen, waarbij de bijwerkingen in het algemeen het vaakst voorkwamen bij de jongste volwassenen, namelijk die van 
18 tot en met 29 jaar oud. In het algemeen waren de frequentiecategorieën in alle leeftijdsgroepen vergelijkbaar, met uitzondering van braken, wat zeer vaak voorkwam (≥ 1/10) bij 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 stofwisselingsstoornissen: Zeer vaak: Verminderde eetlust Zenuwstelselaandoeningen: 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 onderhuidaandoeningen: Zeer vaak: Huiduitslag Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Zeer vaak: Spier- en gewrichtspijn Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: 
Koude rillingen, vermoeidheid, roodheid op de vaccinatieplaats, induratie of zwelling op de vaccinatieplaats; pijn/gevoeligheid op de vaccinatieplaats (ernstige pijn/gevoeligheid op de vaccinatieplaats komt zeer vaak voor bij volwas-
senen van 18 tot en met 39 jaar), beperking van de armbewegingen (ernstige beperking van de armbewegingen komt zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot en met 39 jaar)  Vaak: Koorts (komt zeer vaak voor bij volwassenen 
van 18 tot en met 29 jaar) Soms: Lymfadenopathie in het gebied van de vaccinatieplaats In het algemeen werden geen duidelijke verschillen in de frequentie van bijwerkingen waargenomen bij toediening van Prevenar 13 aan 
volwassenen die eerder geïmmuniseerd waren met het pneumokokkenpolysaccharidevaccin. 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.AEReporting@pfi zer.com of telefoon 08007-8614 (gratis) of +32 2 554-6060.   HOUDER VAN DE VER-
GUNNING 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: 11/2015.  Gedetailleerde informatie 
over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMA) http://www.ema.europa.eu.
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WACHT NIET OM UW RISICOPATIËNTEN TE VACCINEREN!
BEGIN DE VACCINATIE  TEGEN PNEUMOKOKKEN  MET PREVENAR 13®! 1

WIE NU VACCINEREN EN WAAROM?

Cijfers gebaseerd op de vergelijking van de risicogroep met de groep zonder risicofactor < 65 jaar 
(leeftijd > 65 jaar is geïncludeerd als risicofactor)
* Trademark. ** PPV23 = Pneumo 23 / Pneumovax 23. 1. HGR 9210  2014  Vaccinatie van volwassenen tegen pneumokokken (2014) . 
2. van Hoek  AJ et al. J Infect. 2012 Jul;65(1):17-24. 3. Nuorti JP et al. New Engl J Med 2000;342:681-689. 4. Obert J, Burgel PR. Med Mal Infect. 2012;42(5):188-92. 5. 
Wyke RJ. Baillieres Clin Gastroenterol. 1989;3(1):187-210. 6. Corrales-Medina VF, The Lancet 2013; 381:496. 
7. Arcavi L, Benowitz NL. Arch Intern Med. 2004;164(20):2206-16. 8. 8. HGR 9210  2014  Vaccinatie van volwassenen tegen pneumokokken (2014) 

Sigaret 3,7 

Rokers: risico x 4 

• Verstoort structurele afweermechanismen
D verminderde immuunrespons

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

> 65 jaar: risico x 10,3

• Veranderingen in het immuunsysteem

• Cardiovasculaire complicaties door 
longontsteking

Chronische leverziekte 2,5 

< 65 jaar: risico x 33,3 

 > 65 jaar: risico x 24,8

•  Veranderde leverfuncties verzwakken 
het immuunsysteem

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

 > 65 jaar: risico x 17,5

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

•  Bevorderlijk voor bacteriegroei 

HOE NU VACCINEREN? 8

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

•  Volwassenen nooit gevaccineerd tegen pneumokokken: 

,  Het is belangrijk met Prevenar 13® te starten

Ten minste
8 weken later

PREVENAR 13® PPV23**

•  Volwassenen eerder gevaccineerd 
met PPV23*:

≥ 1 jaar

PREVENAR 13®Al gevaccineerd 
met PPV23**

Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)
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Publieksprijs: € 74.55

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

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

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

197.
 Zuigelingen en kinderen die de immunisatie zijn begonnen met 

Prevenar kunnen op elk moment in het schema overstappen op Prevenar 13. Jonge kinderen (12-59 maanden) die volledig zijn geïmmuniseerd met Prevenar (7-valent) Jonge kinderen die als volledig geïmmuniseerd 
met Prevenar (7-valent) worden beschouwd, dienen één dosis van 0,5 ml Prevenar 13 te krijgen om immuunresponsen teweeg te brengen op de 6 overige serotypen. Deze dosis Prevenar 13 dient ten minste 8 weken na de laatste 
dosis Prevenar (7-valent) te worden toegediend. Kinderen en adolescenten van 5 - 17 jaar Kinderen van 5 tot en met 17 jaar mogen een dosis Prevenar 13 toegediend krijgen indien zij eerder zijn gevaccineerd met een of meer 
doses Prevenar. Deze dosis Prevenar 13 moet worden toegediend ten minste 8 weken na de laatste dosis Prevenar (7-valent). Volwassenen ≥ 18 jaar en ouderen Eén enkele dosis. De noodzaak van revaccinatie met een vol-
gende dosis Prevenar 13 is niet vastgesteld. Als het gebruik van een 23-valent polysaccharidevaccin zinvol wordt geacht, dient eerst Prevenar 13 gegeven te worden, ongeacht de eerdere pneumokokkenvaccinatiestatus. Speciale 
populaties Personen die onderliggende aandoeningen hebben waardoor ze gevoelig zijn voor invasieve pneumokokkenziekte (zoals sikkelcelziekte of hiv-infectie), waaronder diegenen die eerder zijn gevaccineerd met een of 
meerdere doses 23-valent pneumokokkenpolysaccharidevaccin, mogen minimaal een dosis Prevenar 13 toegediend krijgen. Bij personen met een hematopoëtische stamceltransplantatie (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 volwassenen.  CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor (één van) de hulpstoffen of voor 
het difterietoxoïd. Zoals dat ook voor andere vaccins geldt, dient de toediening van Prevenar 13 te worden uitgesteld bij patiënten die aan een acute, ernstige ziekte met koorts lijden. Echter, aanwezigheid van een milde infectie, 
zoals een verkoudheid dient geen uitstel van vaccinatie tot gevolg te hebben.  BIJWERKINGEN: Analyse van postmarketingmeldingen suggereren een potentieel verhoogd risico op convulsies, met of zonder koorts, en HHE bij 
vergelijking van groepen die Prevenar 13 met Infanrix hexa gebruiken ten opzichte van groepen die alleen Prevenar 13 gebruiken.De bijwerkingen die gerapporteerd werden in klinische studies of uit postmarketingervaring worden 
voor alle leeftijdsgroepen weergegeven per systeem/orgaanklasse, naar afnemende frequentie en ernst. De frequentie is als volgt gedefi nieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥ 1/100 tot < 1/10), soms (≥ 1/1000 tot < 1/100), zel-
den (≥ 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 zuigelin-
genstudies 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 kinde-
ren die alleen Infanrix hexa kregen (15,6% tot 23,1%). Na een boosterdosis op de leeftijd van 12 tot en met 15 maanden was het percentage koortsgevallen ≥ 38°C bij kinderen die Prevenar (7-valent) en Infanrix hexa gelijktijdig 
kregen toegediend 50%, in vergelijking met 33,6% bij kinderen die alleen Infanrix hexa kregen toegediend. Deze koortsreacties waren meestal matig ernstig (lager dan of gelijk aan 39 °C) en van voorbijgaande aard. Een verhoging 
van reacties op de plaats van vaccinatie werd gemeld bij kinderen ouder dan 12 maanden vergeleken met de percentages waargenomen bij zuigelingen gedurende de primaire series met Prevenar 13. Bijwerkingen uit klinische 
studies In klinische studies was het veiligheidsprofi el van Prevenar 13 vergelijkbaar met dat van Prevenar. De volgende frequenties zijn gebaseerd op bijwerkingen die zijn beoordeeld als gerelateerd aan vaccinatie in klinische 
studies met Prevenar 13: Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: Overgevoeligheidsreacties inclusief gezichtsoedeem, dyspneu, bronchospasme. Zenuwstelselaandoeningen: Soms: Insulten (inclusief febriele insulten), Zelden 
:hypotoon-hyporesponsieve episode Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: Verminderde eetlust. Vaak: Braken, diarree. Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: Uitslag, Soms: urticaria of 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 vacci-
natie 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 ge-
meld tijdens postmarketingervaring. Omdat deze reacties zijn gebaseerd op spontane meldingen, konden de frequenties niet worden bepaald en worden deze daarom als niet bekend beschouwd. Bloed- en lymfestelselaandoenin-
gen: Lymfadenopathie (gelokaliseerd in het gebied rond de vaccinatieplaats). Immuunsysteemaandoeningen: Anafylactische/anafylactoïde reacties waaronder shock, angio-oedeem. Huid- en onderhuidaandoeningen: Erythema 
multiforme. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Urticaria op de vaccinatieplaats, dermatitis op de vaccinatieplaats, pruritus op de vaccinatieplaats, blozen. Aanvullende informatie in speciale populaties Apneu 
bij zeer premature kinderen (≥28 weken zwangerschap). Kinderen en adolescenten van 6 tot en met 17 jaar De veiligheid werd geëvalueerd bij 592 kinderen van 6 tot en met 17 jaar en 294 kinderen van 5 tot en met 10 jaar 
die eerder waren geïmmuniseerd met ten minste een dosis Prevenar, en bij 298 kinderen van 10 tot en met 17 jaar die niet eerder een pneumokokkenvaccin hadden gekregen. De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen en 
adolescenten van 6 tot en met 17 jaar waren: Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: Hoofdpijn Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak:Verminderde eetlust Vaak: Braken,diarree Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak:Huiduitslag, 
urticaria of urticaria-achtige huiduitslag Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Prikkelbaarheid, erytheem op de vaccinatieplaats, induratie/zwelling of pijn/gevoeligheid, slaperigheid, slecht slapen, 
gevoeligheid op de vaccinatieplaats (inclusief bewegingsbeperking) Vaak: Koorts Andere bijwerkingen die eerder zijn waargenomen bij zuigelingen en kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar kunnen ook op deze leeftijdsgroep van 
toepassing zijn, maar zijn niet in dit onderzoek waargenomen, mogelijk door de kleine doelgroep. Aanvullende informatie over speciale populaties Kinderen en adolescenten met sikkelcelziekte, hiv-infectie of een hematopo-
etische stamceltransplantatie hebben vergelijkbare frequenties van bijwerkingen, behalve dat hoofdpijn, braken, diarree, pyrexie, vermoeidheid, artralgie en myalgie zeer vaak voorkwamen. Volwassenen ≥ 18 jaar en ouderen 
De veiligheid werd beoordeeld in 7 klinische onderzoeken met 91.593 volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 101 jaar. Prevenar 13 werd toegediend aan 48.806 volwassenen; 2.616 (5,4%) in de leeftijd van 50 tot en met 
64 jaar en 45.291 (92,8%) van 65 jaar en ouder. Aan een van de 7 onderzoeken nam een groep volwassenen deel (n=899) met een leeftijd die varieerde van 18 tot en met 49 jaar die Prevenar 13 kregen en die niet eerder waren 
gevaccineerd met 23-valent pneumokokkenpolysaccharidevaccin. Van de volwassenen die Prevenar 13 kregen, waren er 1.916 eerder gevaccineerd met het 23-valente pneumokokkenpolysaccharide-vaccin ten minste 3 jaar voor 
de onderzoeksvaccinatie; 46.890 hadden niet eerder het 23-valente pneumokokkenpolysaccharidevaccin gekregen. Een trend naar een lagere frequentie van bijwerkingen werd geassocieerd met hogere leeftijd; volwassenen > 65 
jaar oud (ongeacht eerdere pneumokokkenvaccinatiestatus) meldden minder bijwerkingen dan jongere volwassenen, waarbij de bijwerkingen in het algemeen het vaakst voorkwamen bij de jongste volwassenen, namelijk die van 
18 tot en met 29 jaar oud. In het algemeen waren de frequentiecategorieën in alle leeftijdsgroepen vergelijkbaar, met uitzondering van braken, wat zeer vaak voorkwam (≥ 1/10) bij 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 stofwisselingsstoornissen: Zeer vaak: Verminderde eetlust Zenuwstelselaandoeningen: 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 onderhuidaandoeningen: Zeer vaak: Huiduitslag Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Zeer vaak: Spier- en gewrichtspijn Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: 
Koude rillingen, vermoeidheid, roodheid op de vaccinatieplaats, induratie of zwelling op de vaccinatieplaats; pijn/gevoeligheid op de vaccinatieplaats (ernstige pijn/gevoeligheid op de vaccinatieplaats komt zeer vaak voor bij volwas-
senen van 18 tot en met 39 jaar), beperking van de armbewegingen (ernstige beperking van de armbewegingen komt zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot en met 39 jaar)  Vaak: Koorts (komt zeer vaak voor bij volwassenen 
van 18 tot en met 29 jaar) Soms: Lymfadenopathie in het gebied van de vaccinatieplaats In het algemeen werden geen duidelijke verschillen in de frequentie van bijwerkingen waargenomen bij toediening van Prevenar 13 aan 
volwassenen die eerder geïmmuniseerd waren met het pneumokokkenpolysaccharidevaccin. 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.AEReporting@pfi zer.com of telefoon 08007-8614 (gratis) of +32 2 554-6060.   HOUDER VAN DE VER-
GUNNING 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: 11/2015.  Gedetailleerde informatie 
over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMA) http://www.ema.europa.eu.
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Toxicodermie: 
epidemiologie en genetica
Een ernstige toxicodermie recidiveert 
vaak. Dat werd bevestigd door een re-
trospectieve, monocentrische studie 
uitgevoerd in Rouen bij 60 patiënten. 
Het percentage recidief van een DRESS 
bedroeg 25%, dus veel meer dan wat 
doorgaans wordt aangenomen (1). Een 
recidief in de vorm van een exantheem 
met eosinofielen gebeurt gemiddeld 4,5 
maanden na inname van andere genees-
middelen dan de geneesmiddelen die 
de oorspronkelijke toxicodermie heb-
ben veroorzaakt. Dat wijst erop dat her-
activering van een virus een rol zou kun-
nen spelen. In een cohortonderzoek van 
tien jaar bij 708 patiënten bedroeg het 
percentage recidief van stevens-john-
sonsyndroom en lyellsyndroom 7,2%. 
Dat is veel, maar waarschijnlijk wordt 
een polymorf erytheem soms verward 
met een stevens-johnsonsyndroom of 
lyellsyndroom. De reële frequentie ligt 
dus misschien wat lager (2).

“Er werd veel vooruitgang geboekt bij 
genetisch onderzoek van ernstige toxi-
codermie. Dat maakt het mogelijk om 
primaire preventie te starten. Zo kan 
je nu door middel van genetisch on-
derzoek nagaan welke patiënten een 
stevens-johnsonsyndroom of lyellsyn-
droom dreigen te ontwikkelen als reactie 
op allopurinol”, legde Laurence Valley-
rie-Allanore uit. Een groep uit Taiwan 
heeft het HLA-B*58:01-allel opgespoord 
voor toediening van allopurinol. Het al-
lel werd teruggevonden bij 571 van de 
2.910 patiënten. De andere patiënten 
werden behandeld met allopurinol en 
geen enkele van die patiënten heeft een 
DRESS, een stevens-johnsonsyndroom 
of een toxische epidermale necrolyse 
ontwikkeld (3). “Die strategie blijkt zeer 
specifiek te zijn voor de onderzochte 
populatie van Han-Chinezen, die een 
zeer hoog risico loopt, maar je kan die 
gegevens niet zomaar doortrekken naar 

de Europese populatie. In Europa is de 
prevalentie van het HLA-B*58:01-allel 
immers lager.”

Allergologische of immunologische tests 
voor allopurinol hebben geen zin bij het 
diagnosticeren van een ernstige allopu-
rinoltoxicodermie. Volgens een andere 
Taiwanese studie zouden in-vitrotests 
met oxypurinol, een metaboliet van allo-
purinol, wel interessant zijn. De auteurs 
hebben daarvoor culturen van eenker-
nige cellen aangelegd in aanwezigheid 
van oxypurinol en hebben granulysine 
bepaald in het supernatant (granulysi-
ne zou specifieker zijn dan interferon). 
Die studie wijst er ook op dat het inte-
ressant zou kunnen zijn om allopurinol 
in geval van een voorgeschiedenis van 
ernstige toxicodermie te vervangen door 
febuxostat. Er werd immers geen proli-
feratie van lymfocyten vastgesteld bij 
contact met febuxostat (4). 
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❚ IS ER NIEUWS IN DE KLINISCHE DERMATOLOGIE? ■

Beter gedefinieerde risico’s  
en nieuwe infectieuze dreigingen
De risico’s die gepaard gaan met huidziekten worden 
almaar duidelijker. Intussen zijn er nieuwe infectieuze 
dreigingen vastgesteld. En er is ook nog de aanzienlijke 
vooruitgang van het genetisch onderzoek, met inbegrip 
van de voorspellende waarde die dat kan hebben. Een 
samenvatting van de markante literatuur over klinische 
dermatologie in 2015.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Figuur 1: Necrotische letsels  
van de handen.

Figuur 2: Letsels veroorzaakt door Spirurina larva.

---
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Nieuwe infectieuze 
dreigingen
- In mei 2015 waarschuwde de Pan 

American Health Organization voor 
het zikavirus, een arbovirus dat 
sterk aanleunt bij het denguevirus. 
Het zikavirus verspreidt zich sterk in 
Oceanië en Midden- en Zuid-Ame-
rika. Het klinische beeld is weinig 
specifiek: hyperthermie, exantheem, 
gewrichtspijn, conjunctivitis en syn-
droom van Guillain-Barré. Het risico 
op een epidemie is groot. De mug 
die het virus vervoert, Aedes aegip-
ty, kan zich immers goed aanpassen 
aan een stedelijke omgeving (5).

- Recentelijk werd in de voormalige 
Sovjetrepubliek Georgië een nieuw 
orthopoxvirus ontdekt bij twee land-
bouwers die necrotische nodulaire 
letsels van de handen, lymfadenopa-
thieën en hyperthermie hadden ge-
kregen na contact met koeien die een 
korstige uier hadden (Figuur 1) (6).

 - Bij een patiënt die oedemateuze, ery-
thematovesiculeuze letsels op het 
abdomen had ontwikkeld na het eten 
van rauwe vis, werd een nieuwe pa-
rasiet ontdekt die een kruipende huid-
uitslag kan veroorzaken. De parasiet, 
Spirurina type X larva, migreert na in-
gestie door de darmen naar de huid. 
De parasiet komt na 7-28 dagen aan 
in de huid (Figuur 2) (7). De behande-
ling is chirurgisch. Er werden 50 ge-
vallen gerapporteerd in Japan. Waar-
schijnlijk zal dat aantal stijgen gezien 
de voorliefde voor sushi.

- Een Britse studie heeft recentelijk 
aangetoond dat remmende mecha-
nismen die de immuunrespons in 
de huid regelen, een rol spelen bij 
de heractivering van het varicella- 
zostervirus (VZV) naargelang van 
de leeftijd. Na de leeftijd van 60 jaar 
daalt het aantal VZV-specifieke CD4+ 
T-lymfocyten in het bloed, maar die 
lymfocyten blijven functioneel. In 
de huid daarentegen zien we een 
overexpressie van Foxp3 door regu-
lerende T-lymfocyten en een overex-
pressie van de PD-1-receptor (PD = 
programmed death). Die receptor 
regelt de immuunrespons en con-
troleert de replicatie van virussen 
(8). Het risico op heractivering van 
VZV stijgt dan ook met de leeftijd.

- In een Frans register van invasieve 
aspergillose bedroeg de prevalen-
tie van cutane aspergillose in de 
vorm van primaire geïnfiltreerde, 
etterende, necrotische huidletsels of 
secundaire papulonoduleuze huid-
letsels ongeveer 1% (Figuur 3) (9). 
Bij immunogedeprimeerde patiën-
ten moeten necrotische letsels wor-
den gebiopteerd voor mycologisch 
onderzoek, stellen de auteurs. De 
behandeling is chirurgisch. Necroti-
sche letsels blijken echter een betere 
prognose te hebben dan secundaire 
letsels.

Psoriasis en ziekte  
van Verneuil:  
niet alleen de huid
Er is al lang discussie over de vraag of 
psoriasis het risico op hart- en vaataan-
doeningen verhoogt. Om die vraag te 
beantwoorden heeft een groep uit Man-
chester (VK) een groot cohortonder-
zoek uitgevoerd bij 48.523 patiënten en 
208.187 controlepersonen. Na een me-
diane follow-up van 5,2 jaar bedroeg het 
risico 2,59% bij de psoriasispatiënten 
en 2,20% bij de controlepersonen. Na 
correctie voor andere cardiovasculaire 
risicofactoren verdwijnt het verschil op 
korte en middellange termijn (3-5 jaar) 
echter. De prevalentie is natuurlijk ho-
ger in geval van comorbiditeit (diabe-
tes, hypertensie, roken…) (10). 

Psoriasispatiënten met artritis hebben 
overigens een heel ander genetisch 
profiel dan psoriasispatiënten zonder 
psoriatische artritis. Die laatste patiën-
ten vertonen een verhoogde expressie 
van de signalisatieweg van de toll-like- 
receptoren en NF-kB en van het complex 
dat chromatine remodelleert. Volstaat 
dat om het risico op ontwikkeling van 
psoriatische artritis te voorspellen (11)?

Een meta-analyse van 9 studies met 
in het totaal 6.174 patiënten en 24.993 
controlepersonen heeft ook het cardio-
vasculaire risico onderzocht bij hidrade-
nitis suppurativa (ziekte van Verneuil). 
Patiënten met hidradenitis suppurati-
va vertoonden vaker zwaarlijvigheid, 
hypertriglyceridemie, een verhoogde 
LDL-C, diabetes en metaboolsyndroom, 
en rookten vaker (of hadden gerookt). 
Het is niet bekend of er een relatie is 
met de ernst van de ziekte (12).

Neurodermatologie
Volgens het Finse nationale register van 
type 1-neurofibromatose, dat werd op-
gericht in 1987, bedraagt de incidentie 
1 op de 1.900 geboortes, dus ruim ho-
ger dat wat eerder was gerapporteerd. 
Daarom is screening zo belangrijk. De 
vroege sterfte is sterk verhoogd bij pa-
tiënten met neurofibromatose. De le-
vensverwachting is 16,5 jaar korter bij 
mannen en 26,1 jaar korter bij vrouwen. 

De leeftijdsgebonden daling van de 
levensverwachting is mogelijk toe te 
schrijven aan de ontwikkeling van kan-
ker op jonge leeftijd. De sterfte is ver-
hoogd ongeacht de doodsoorzaak, met 
uitzondering van de sterfte aan demen-
tie en hart- en vaataandoeningen (13).

In geval van jeuk moet je denken aan 
een neuropathie van de kleine zenuw-
vezels, zoals werd aangetoond in een 
retrospectieve studie van 227 patiënten 
met jeuk aan de benen en in de lenden, 
vooral ’s avonds. Op de symptomati-
sche zones bleken de patiënten niet of 
minder te zweten en die zones vertoon-
den ook vaak een verdoofd, warm of 
brandend gevoel (14).

Huidziekte en 
levenskwaliteit
Een Europese studie heeft de psychische 
belasting van huidziekten onderzocht bij 
3.635 patiënten die op spreekuur kwa-
men bij een dermatoloog, en bij 1.359 
controlepersonen. Depressie (respec-
tievelijk 10% en 4,3%, OR = 2,40), angst 
(17,2% versus 11,1%, OR = 2,18) en zelf-
moordgedachten (12,7% versus 8,3%, 
OR = 1,94) kwamen significant vaker 
voor bij de patiënten met een van de 
vaak voorkomende huidziekten en met 
name psoriasis, atopische dermatitis, 
eczeem van de handen en ulcera van de 
benen (15).

Auto-immune bulleuze 
huidziekten
De auteurs hebben de gegevensbank 
van de Duitse ziekteverzekering (in het 
totaal 8,3 miljoen mensen) doorgeno-
men om het verband tussen auto-im-
mune bulleuze huidziekten en kanker of 
bloedziekten te evalueren. Het risico op 
de ziekte van Hodgkin, lymfoom, kanker 
in het nko-gebied, maag-darmkanker 
en andere huidkankers dan melanoom 
bleek verhoogd te zijn. Dermatologen 
zouden dan ook moeten zorgen voor 
een vroege, georganiseerde screening 
(16). Pemfigoïd gamma-1 (p200) is een 
recentelijk gepubliceerde klinische en 
immunologische entiteit die geassoci-
eerd is met psoriasis. In een Japanse 
retrospectieve studie van 145 gevallen 
bedroeg de gemiddelde tijd tot optreden 
14,6 jaar en ging het vooral om een bul-
leus pemfigoïd (53,8%). Er was minder 
vaak een associatie met pemfigoïd an-
ti-laminine gamma-1(p200) (6,9%) (17). 
Patiënten met een bulleus pemfigoïd lo-
pen een hoog risico op infectie (56% van 
de gevallen). De distributie van infecties 
is als volgt: longen (37%), urinewegen 
(33%) en huid (13%). De mediane tijd tot 
optreden is 3 maanden na de diagnose 
(18). ❚

Figuur 3: 
A-B: patiënt met een secundaire aspergillose en multipele noduli;  
C: primaire aspergillose en necrotische paronychia van de hallux.

Dr Dominique-Jean Bouilliez, 
naar de uiteenzetting van Laurence Valeyrie-
Allanore (Hôpital Henri-Mondor, Créteil) op de 
Journées Dermatologiques de Paris
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“De epidemie van hiv-in-
fecties blijft evolueren. 
En ondanks het feit dat 

de cijfers een beetje geruststellender zijn 
voor België (Figuur 1) dan voor de rest 
van Europa, mogen we niet vergeten wat 
voor een menselijke ramp deze epide-
mie in Oost-Europa en in de landen van 
de voormalige Sovjet-Unie heeft veroor-
zaakt”, herhaalt prof. De Wit. We moeten 
dus alle neuzen één kant op krijgen op 
het niveau van de internationale instan-
ties om deze epidemie maximaal terug te 
dringen. Preventie is zeker een goed mid-
del, maar heeft niet veel opgeleverd in de 
klassieke vorm, die de bevolking uitein-
delijk begint te vervelen. “In die context 
hebben we ons opengesteld voor biome-
dische preventie”, vervolgt hij. Daarin on-
derscheiden we drie pijlers:
- TasP (Treatment as Prevention) 

is de oudste manier en hierbij 
behandelen we de seropositie-
ve patiënt meteen zodat hij niet 
meer besmettelijk is;

- PEP (Post-Exposure Prevention), 
ofwel een onmiddellijke behan-
deling na een mogelijke besmet-
ting; de impact hiervan is echter 
kleiner;

- en dan nog PrEP (Pre-Exposu-
re Prevention), dat momenteel 
wordt onderzocht en waarbij 
de patiënt antivirale medicatie 
neemt om een eventuele be-
smetting te voorkomen.

Op zoek naar patiënten 
zonder diagnose
“Ondanks de mogelijkheden van de bio-
medische interventies, is onze belang-
rijkste zorg de onzichtbare epidemie, en 
dus de zoektocht naar patiënten die nog 
niet zijn gescreend”, aldus prof. De Wit. 
“De WHO riep hiervoor een project in het 
leven met de naam UNAIDS ‘90-90-90’, 
waarbij ze proberen om bij 90% van de 
patiënten een diagnose te stellen”. Maar 
hoe moeten we dan op zoek gaan naar 
patiënten die we niet kennen?

De twee grote groepen die we moeten 
screenen in ons land, zijn de MSM (male 
who have sex with male) en de migran-
ten, vooral degenen die uit equatoriaal 
Afrika komen. Maar er zijn ook nog an-
dere risicogroepen die de artsen niet 
voldoende kennen. Net daarom moeten 
we de medische gemeenschap volledig 
betrekken bij een intelligente screening. 
“Daarvoor moeten artsen hun patiën-
ten en risicogedrag kennen en weten 
welke belangrijke ‘schildwachtpatho-
logieën’ er bestaan”. Zo haalt prof. De 
Wit seborroïsche dermatitis aan, een te 
weinig bekende schildwachtpathologie: 
als we een systematische screeningstest 
uitvoeren bij alle patiënten met seboro-
ische dermatitis zien we dat 2% van de 
patiënten seropositief is, dat cijfer ligt 
20 keer hoger dan de prevalentie in Bel-
gië! “Hetzelfde geldt voor gordelroos 

of onverklaarde polyadenopathische 
syndromen. Candidose van de mond, 
een recidiverende of aanslepende my-
cotische infectie, tuberculose, hepatitis 
B of C… zijn ook aandoeningen waarbij 
een systematische screening nodig is. 
En het sop is de kool waard”, zo besluit 
prof. De Wit, “want we schatten dat 4 à 
5.000 patiënten nog niet zijn gescreend 
in ons land”.

Een acute infectie  
(h)erkennen
Een andere boodschap van prof. De Wit 
gaat over acute infecties met hiv, die 
gelukkig vandaag vaker worden gediag-
nosticeerd. Maar we denken dat ze de 
oorzaak zijn van minstens 30% van de 
nieuwe gevallen. Om die oorzaak te ‘eli-
mineren’, moeten we vooral aandachtig 
zijn tijdens de hyperbesmettelijke fase 
die enkele weken tot maanden duurt. 
Dat is logisch als we weten dat het risico 
op overdracht in de chronische fase on-
geveer 1% bedraagt als de virale lading 
‘normaal’ is (100-200.000 kopieën). Dit 
cijfer vermenigvuldigt zich met minstens 
10 in de acute fase, een fase waarin de 
virale lading vlotjes de 100 miljoen ko-
pieën overschrijdt!
“Alle artsen kunnen dit soort patiënten 
tegenkomen”, benadrukt hij. “De derma-
toloog die syfilis vaststelt, de gynaeco-
loog die een zwangere vrouw opvolgt, 
vooral als ze tot een risicogroep behoort 

of in een kwetsbare situatie zit, de arts 
die een homoseksuele man op consulta-
tie krijgt die vragen stelt, of die een mi-
grant, transgender, MSM of sekswerker 
over de vloer krijgt…” Als we snel de 
acute infectie herkennen en behandelen, 
levert dat een rechtstreeks voordeel op 
voor de patiënt, want met de behande-
ling kunnen we het virusreservoir heel 
goed beperken. Met deze behandeling 
staat de patiënt op poleposition om de 
toekomstige strategieën te benutten 
waarmee we het reservoir ‘purgeren’, en 
zelfs controleren met een vaccin. Maar 
deze behandeling levert ook een groot 
voordeel op voor de gemeenschap, aan-
gezien de besmette patiënt de periode 
waarin hij heel besmettelijk is, heel snel 
doorloopt. 

Eerder een continuüm dan 
een geïsoleerd gebaar
Er bestaat dus een continuüm tussen 
preventie en behandeling. Dat feit kun-
nen we niet negeren of opzijschuiven 
als we een strategie ontwikkelen om de 
infectiecurve om te buigen. “De risico-
patiënten bewustmaken van screening 
en preventie, ze sensibiliseren voor het 
risico en ze zo snel mogelijk behandelen 
bij een infectie – dat zijn drie strategieën 
die onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn”, zo besluit prof. De Wit. ❚
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■ HIV-INFECTIES: ENKELE DENKSPOREN (1/3) ❚

Opsporing hiv:  
focus op de echte risicopatiënten!
“Stop met onze oudere patiënten die zijn geopereerd voor 
cataract te screenen – we moeten focussen op de echte 
risicopatiënten!” Met deze uitspraak wil prof. Stéphane 
De Wit (Sint-Pieter, ULB) graag provoceren en benadruk-
ken dat we op zoek moeten gaan naar het virus daar 
waar het zich verschuilt, als we de verspreiding van de 
ziekte willen indijken. Screening, screening en nog eens 
screening dus. Maar op een doordachte manier waarbij 
we ons niet beperken tot een ‘grove’ screening.  
Doel: patiënten de kans geven om in de toekomst te  
genezen… een ambitie die werkelijkheid kan worden?

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Prof. Stéphane De Wit 
(Sint-Pieter, ULB).

New HIV diagnoses by nationalities 
(regions), 1985 - 2014 
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Figuur 1: New HIV diagnoses by nationalities (regions), 1985 – 2014.
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D e ziekte van Peyronie, de seg-
mentale fibrose van de wand 
van de zwellichamen (tunica 

albuginea), is verantwoordelijk voor pijn 
aan de penis, kromstand van de penis 
en erectiestoornissen. De ziekte zou 3 
tot 9% van de mannen treffen en wellicht 
meer. Het meest waarschijnlijke mecha-
nisme is een combinatie van microtrau-
ma’s van de penis in erectie bij mannen 
met een genetische aanleg voor deze 
aandoening. 

De vastgestelde comorbiditeiten zijn de-
pressie, diabetes, AHT, dyslipidemie, laag 
testosterongehalte, obesitas, roken en 
de aanwezigheid van handpalmcontrac-
turen van Dupuytren. Tijdens de acute 
fase, die zes tot achttien maanden duurt, 
kan de ziekte verergeren, stabiliseren of 
regresseren (20% van de gevallen). Daar-
om wordt chirurgie het best vermeden, 
zonder de psychologische en organische 
factoren te minimaliseren. Orale behan-
delingen gaan vooraf aan intralesionale 
injecties met steeds gevarieerdere pro-
ducten. De chirurgie als dusdanig is op 
zoek naar minimalistische maar doeltref-
fende interventies (10% van de gevallen, 
plicatuur, transplantatie of de implantatie 
van een penisprothese). De literatuur 
vermeldt ook extracorporale lithotripsie 
(ECL) die inwerkt op de pijn maar minder 
effect heeft op de kromstand (vier weke-
lijkse sessies). Twijfelachtiger en uitge-
probeerd in 2008-2009: dagelijkse penis-
tractietherapie, twee tot acht uur per dag 
gedurende zes maanden!

Oude en recente pillen
Vitamine E wordt al gebruikt sinds 1949. 
Het mechanisme daarachter? De strijd 
tegen vrije radicalen die fibrose veroor-

zaken. Ook oud: kaliumpara-aminoben-
zoaat, dat een onzekere activiteit van het 
type monoamine-oxidase heeft. Boven-
dien is het duur en moeilijk te verteren. 
Tamoxifeen wordt voorgeschreven we-
gens zijn vermogen om de activiteit van 
de fibroblasten te verminderen via een 
modulatie van TGF-ß. Maar de realiteit 
en de bijwerkingen liggen ver van de 
theorie. Anti-inflammatoir colchicine, dat 
de collageensynthese vermindert, lijkt 
doeltreffender te zijn (in combinatie met 
vitamine E) maar moeilijk hanteerbaar. 
Een andere antioxidant, propionyl-L-car-
nitine, heeft een antiproliferatief effect op 
de endotheelcellen, maar studies naar dit 
middel zijn nauwelijks doorslaggevend. 
Pentoxifylline, een niet-selectieve fosfo-
diësterase-inhibitor met ontstekings- en 
fibrogeenremmende eigenschappen, 
wordt sinds 2010 uitgetest – met tegen-
strijdige resultaten. Selectieve 5-fosfodi-
esteraseremmers verbeteren de erectie 
en remmen de weefselremodeling door 
de oxidatieve stress te verminderen die 
verantwoordelijk is voor de ontsteking 
en de fibrose. Ze worden voorgeschreven 
bij elk seksueel contact of voor dagelijks 
gebruik in een kleine dosis (tadalafil 5mg) 
gedurende verschillende maanden. An-
dere orale behandelingen bevatten het 
co-enzym Q10, dat veelbelovend is in 
vergelijking met placebo (300 mg/dag) na 
één semester. Omega 3-vetzuren (EPA + 
DHA, 1,84g/dag) zijn meer een voedings-
supplement dan een echte behandeling. 
Ze zijn ook antioxiderend en anti-inflam-
matoir, remmen de cytokines en stimule-
ren de collagenasen.

Intralesionale therapieën
Corticoïden verschenen in 1950, maar 
wegens de secundaire atrofie werden 

ze afgevoerd. In 1994 volgde verapamil 
wegens zijn in vitro activiteit. In vitro kon 
het de collagenaseactiviteit en de proli-
feratie van fibroblasten verhogen. Verge-
leken met een injectie van fysiologisch 
serum bevorderde verapamil (10mg, zes 
keer) de regressie van de kromstand in 
een studie uit 2007. In een studie van 
2009 werd dit effect dan weer in twijfel 
getrokken. Nicardipine (zelfde dosering) 
volgde in 2010, wat een klasse-effect 
suggereerde. Een vrijwel even doeltref-
fend en minder agressief alternatief zou 
ionoforese met verapamil 15% (twee-
maal per dag gedurende minstens drie 
maanden) zijn. Interferon-α2B verscheen 
voor deze indicatie in 2006 wegens pre-
cies dezelfde eigenschappen. Op basis 
van talrijke studies kon men in 2013 con-
cluderen dat dit middel zorgde voor een 
statistisch significante verbetering van 
de kromstand van de penis (20%). De do-
sis (5 miljoen eenheden) uit 2006 werd 
tweemaal per week toegediend, maar de 
beste resultaten lijken te worden verkre-
gen met wekelijkse injecties. Het is mo-
gelijk dat het weefseltrauma als gevolg 
van te frequente injecties een ongunstig 
effect heeft. Er is ook collagenase, een 
enzym dat het interstitiële collageen af-
breekt. Het gebruik ervan klinkt logisch 
bij contracturen van Dupuytren, maar de 
FDA heeft dit middel nog niet goedge-
keurd in de penisindicatie. Misschien is 
dat te wijten aan het zeldzame risico op 
ruptuur van de zwellichamen. Tot slot is 
er nog de lokale injectie van 100 E botu-
linetoxine, een piste die nog wordt geë-
valueerd maar weleens interessant zou 
kunnen zijn. ❚

Dr. Chantal Maton

Referenties:

- Stewart CA et al. Intralesional Injection of Interferon-α2b Improves 
Penile Curvature in Men with Peyronie’s Disease Independent of 
Plaque Location. J Urol. 2015 Jul 3. pii: S0022-5347(15)04311-6.

- Shaw EJ et al. The non-surgical treatment of peyronie disease: 
2013 update. World J Mens Health. 2013 Dec;31(3):183-92M
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Nieuwe hulpmiddelen  
voor kromstand van de penis

De Franse chansonnier 
Pierre Perret bezong ooit 
de penis van een priester 
die in volle hemelvaart door 
de knieën gaat (“qui juste 
en pleine ascension fait la 
génuflexion”). Onbewust 
beschrijft hij hier de ziekte 
van Peyronie, waarvan de 
niet-chirurgische behandeling 
in volle evolutie is.

H et is waarschijnlijk dat er een 

genetische aanleg bestaat 

voor deze ziekte, die het 

gevolg is van een ongecontroleerde 

genezing van een microtrauma. Dit 

wordt gestaafd door de aanwezigheid 

van myofibroblasten in de letsels (en 

niet in het normale albugineaweefsel), 

cellen die afkomstig zijn van 

pluripotente stamcellen van de tunica 

albuginea en die betrokken zijn bij de 

overmatige collageenproductie. Alle 

behandelingen proberen in te werken 

op de gevolgen van het verstoorde 

genezingsproces. Stamceltherapie 

zou de evolutie dan weer stoppen 

vanaf de vroege stadia. Maar het 

mechanisme dat leidt tot de vorming 

van plaque, moet nog verder worden 

onderzocht. In verschillende studies 

tussen 2013 en 2015 gebruikten de 

onderzoekers stamcellen afgeleid 

van inguinaal vetweefsel op ratten. 

Lokale injectie daarvan verhinderde de 

fibrose van de tunica albuginea tijdens 

de actieve fase van een geïnduceerd 

letsel, vergelijkbaar met een letsel 

van La Peyronie. Het effect zou toe te 

schrijven zijn aan een proangiogene 

eigenschap die de anarchistische 

cyclus van blessure, ontsteking en 

fibrose wijzigt.

De toekomst: 
stamcellen



Werkaanbod

Wemmel: Diëist(e) gezocht om be-
staande diëtistenpraktijk verder te 
zetten, op zelfstandige basis. Mooie 
ruimte in bloeiende tandarts/dermat-
logie praktijk. Gemeenschappelijke 
wachtzaal. Ruimte ook eventueel te 
huur voor andere medische speciali-
teit of paramedisch beroep.
Inlichtingen: 0475/674099.

Derde arts gezocht te ZW-Vl. AMB, 
samenwerking, secret, HealthOne, 
wachtpost. 0474/056048 (na 20u) of 
0493/18.65.53

Collega gezocht voor samenwerking 
in snel groeiende praktijk. We werken 
enkel op afspraak en beschikken over 
een partime secretaresse voor alle 
administratieve taken. In de praktijk 
ook osteopathie, psychotherapie en 
voedingsdeskundige aanwezig. Eigen 
cabinet in een rustige groene omge-
ving. Online agendasysteem. Geor-
ganiseerde week en weekendwacht, 
weinig huisbezoeken. We streven naar 
een goede balans werk/prive. Interes-
se voor integratieve geneeskunde is 
een pluspunt. Interesse? Neem con-
tact op met drfierlafijn@blmc.eu of 
0478/831744

Vervanging gezocht wegens ZWAN-
GERSCHAPSVERLOF van 11/7/2016 
tem 7/10/2016.
Groepspraktijk te Zonhoven (3 collegia-
le huisartsen), aangenaam werkschema 
(vrije dag mogelijk, geen week- en week-
endwachten, vakantie bespreekbaar), 
consultatie op afspraak, online agenda, 
halftijds secretariaat, EMD: Windoc. 
Graag contact via mail naar 
inge_houben@hotmail.com

Medische secretaresse zoekt part time 
job. Momenteel aan de slag bij een 
oogarts die aan zijn laatste werkende 
maanden bezig is. Beschikbaar vanaf 
januari. Regio Gent-Eeklo-Brugge-
Knokke. Voor meer info 0497366307 
of Kimberlyensteven@gmail.com. Ik 
stuur u graag mijn cv!

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

artsen in Brugge is op zoek naar 3de 
collega om de praktijk deeltijds te ver-
sterken vanaf eind 2015.
Nieuw praktijkgebouw, (deeltijds) se-
cretariaat, online afsprakensysteem 
en georganiseerde wachtdienst. Con-
tact: gudrun@huisartsentandem.be

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

Graag nieuwe collega in duopraktijk (2 
vrouwelijke artsen) in Beveren. Nieuw 
praktijkgebouw.
Uren zelf te bepalen.Huisartsenwacht-
post en weekwacht.
Interesse of meer info: inge. 
beeldens@dokterspraktijk-donkvijver.
be of 03/7750319.

Medisch materiaal

Te koop: Welch-Allyn ekg-toestel; os-
cillerende gipszaag ; gipsschaar; voor-
hoofdslamp Welch-Allyn; droge lucht 
sterilisator; CoaguChek voor bepaling 
INR op druppel bloed; Epson matrix-
printer voor afdrukken GVVH.
Nadere informatie te bekomen via 
a17560127@gmail.com

Te koop: mooie verlichte zuil met 
opschrift ‘huisarts’ €1000 (NP3000); 
onderzoekstafel Midmark 404 met 
transfo voor beweegbare lamp, stop-
contact €750; Midmark praktische om-
kleedmuurkast €150; Midmark kastje 
2 lades en deurtje €50 ; midmark ta-
bouret €50; midmark kastje 5 laden 
op wieltjes €100. Dossiersysteem 
Aries:rekken en mappen ; Prijzen otk.
Foto’s op aanvraag. Info: 0484/671283, 
Lommel

Gezocht voor beginnende praktijk:  
gynecologische onderzoekstafel of 
onderzoekstafel 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 electronys-
tagmograph 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 uro-
loog. Vraagprijs 3.500 euro. Inlichtin-
gen 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 huur: 2 ruime ingerichte prak-
tijkruimten te Leuven, hal, toitet en 
wachtruimte. Eigen inkom en ruime 
parking. 
Tel 0495/365 299.

PRAKTIJKRUIMTE TE HUUR: ruime 
praktijk, wachtzaal,kleine hall met toi-
let, met ruime parking gelegen te Zon-
hoven(ideaal tussen Hasselt en Genk). 
Onmiddellijk vrij.Tel:0475/626297

Te huur in Antwerp medical building
Praktijkruimte met wachtkamer ont-
haal receptie en afspraakbeheer. 
Info: info@antwerpmedicalbuilding.be

Te koop in Nieuwpoort-Bad: Ultramo-
dern 2 slaapkamer appartement in de 
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Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.

Lefebvrestraat, centraal tussen de zee 
en de winkelstraat, zeezicht, bouwjaar 
2008. Design-inrichting, ingemaakte 
kasten, parket, terras. Kelderberging 
en 4 fietshaken inclusief. Perfecte 
“pied-à-terre” in het Knokke-aan-de-
westkust! Inlichtingen en/of bezoek 
via asterie0105@gmail.com

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 ber-
ging, wachtruimte en secretariaat, volle-
dig 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

PRAKTIJKRUIMTE  TE HUUR:  1 of 2 
medische kabinetten te huur met hall, 
toilet, keuken, wachtzaal en secretari-
aat gelegen te 8500 Kortrijk, Overleie, 
prijs te bespreken. Tel: 0477419715.

te huur: gelijkvloers (voorheen inge-
richt als dokterspraktijk) met parkeer-
gelegenheid, ingedeeld in drie ruime 
burelen en wachtruimte voor tien 
personen, secretariaatsbalie, twee 
bergingen en breed gastentoilet met 
wastafel.
De drie burelen bevatten wastafel, in-
gebouwde kasten, grote ramen, hoge 
plafonds. Geschikt voor vrije beroe-
pen EPC/ Prijs: 2250 euro/md Adres: 
Vastesaeger-De Baets Dynastiestraat 
108 te 1982 Elewijt tel 015 616611 en 
0485 948 650

Wegens stopzetting huisartsenprak-
tijk (pensioen) is infrastructuur voor 
(para)medische praktijk beschikbaar, 
ruime parking. Urselseweg 206, 9910 
Ursel tel 0474 279224

2 slpk app.te Melle, Collegebaan 2J6 
met badk.,liv.,kk,berging, terras, gara-
ge en apart toilet in de hall.EPC 119.
Huurprijs 65O euro (syndickosten 115, 
water inbegrepen).Vrij.Inl.09 368 02 17

Te koop appartement Blankenberge, 
NIEUWBOUW (2007) met oude char-
mante facade; ongemeubeld app met 
1 of 2 slpk, alle WETTELIJK comfort; 
56 of 65m²;epc vanaf 197=ZEER LAAG 
verbruik,cv op gas; praktisch geen on-
derhoud; lift tot kelder!; klein zicht op 
zee, meerdere balkons;1slpkapp vanaf 
99900€; ROLSTOELVRIENDELIJK;2slp-
k=130000€+autoplaats=159000€;fotos 
zie kapaza:nr 90449509; direct van 
eigenaar alle inl per mail: app.blan-
kenb@gmail.com

TH-Koksijde-Bad:
Volledig ingerichte praktijkruimte: 
wachtzaal-onderzoeksruimte-bu-
reau-berging-keukentje-parkings
Onmd.vrij-gratis overname materiaal
Info: imbo.luc@telenet.be

HA-praktijk over te nemen zonder kosten.
Mogelijkheid tot aankoop van villa 
met praktijk/kantoorruimte.
Ligging: kruispunt Lommel, Balen,Ek-
sel. GSM 0496135132

Vakantie

Te Huur: Nieuw 2 slk app op strand 
Mar Menor met zicht op zee en na-
tuurpark
h t t p s : / / w w w . h o m e a w a y . n l / 
vakantiewoning/p1667133 of 0473643490

Te huur: prachtige mobilhome burstner
7,5m rijbewijs B alle Comfort Hotelservice
www.mobilhomeverhuurmortsel.be
e-mail: anne.fuyen@hotmail.com

Te huur vakantievilla met zwembad 
(5x10) in Marke Italië, 4slk,3bdk,zeer 
ruime living en open moderne keu-
ken, 2 terrassen met prachtig pano-
rama (o.m.zicht op Monte Sibillini), 
8km v.kust, geïsoleerde ligging,  
800 m.v.dorp, www.baciodelsole- 
Montefiore.com.

ITALIË, grens Tosc.-Umbrië: pracht. 
vakantiewoning, zeer rustig gelegen, 
met drie wooneenheden, elk voor 4 à 
5 personen, apart of samen beschik-
baar. Panoramisch zicht, grote tuin 
met terrassen, zwemkom van 12m op 
6m. Van mei tot en met september. 
Tel: 0495.29 17 77.
www.capegliano.be

Te huur: LES ISSAMBRES (côte-d’a-
zur): vakantiewoning voor 6 – 8 per-
sonen met zwembad en prachtig zee-
zicht (Baai van Saint-Tropez)
Zeer rustige ligging, 3 slaapkamers,  
2 badkamers, airconditioning, WIFI.
meer info en foto’s op 
www.azurenkust.eu

Te huur: recent vernieuwde villa in 
Zuid-Spanje, Andalusië.
Villa voor 8 personen met 4 slaap-
kamers, 3 badkamers en privé zwem-
bad.
Prachtige ligging aan de baai van La 
Herradura.
Op 1u. rijden van de luchthaven van 
Malaga en op wandelafstand van het 
stadje Almuñécar.
voor meer info: 
www.CasaLaRamaDelOlivo.com of 
tel. 0476.928471 (Patricia Del Castillo)

Te huur: Sfeervol oud huis in het 
centrum van het historische stadje 
Veere (Zeeland). Ideaal voor fiets-, 
zeil- en familievakantie. 5 km van 
Noordzeestrand, 200 m van Veerse 

meer. Max. 6 personen. 3 slpkrs, rui-
me living, open keuken, tuin. Info: 
http://www.huisclara.nl/

Te huur: Flayosc (Zuid-Frankrijk, Var) 
prachtige villa voor 8 à 10 personen 
op 6600m2 met uniek uitzicht op Mas-
sif Des Maures. Gelegen op 2km van 
het dorpje. Alle comfort, privézwem-
bad, petanque, internet. Voor meer 
info: www.onsvakantiehuis.be of mail 
naar: info@onsvakantiehuis.be. 

TH Zuid Spanje, schitterend gelegen 
villa (zee en sneeuw zicht) met afzon-
derlijk appartement. www.ownersdi-
rect.co.uk/accommodation / p8156284 
Of T. 0495274804

Te huur: Fuengirola (Costa del sol) 
Appartement zeedijk - 2 slaapkamers 
-180° zeezicht - volledig vernieuwd 
2015 - alle comfort - op 20 min. van 
de luchthaven (Malaga) en op 20 min. 
van Marbella. Privé-parking. Prijs: 
vanaf 600€ per week.
Tel: 0475 243990.

TH Kust:Middelkerke: 3 slp app op 200 
m v/d dijk; alle comfort; max 7 pp; met 
zwembad en garage. Nog vrij 2de wk 
pasen, mei tot 4/7;18-25/7; vanaf 20/8. 
Tel: 0495/700823

T.h. Andalusië: luxevilla ‘El Carmen’ 
voor 6-8 p.Uniek gelegen in de bergen 
op 20 min van Torre del Mar. 3 slpk,  
2 bdk, zwembad, grote tuin, BBQ.  
Vanaf 500 euro/week.
Info http:/www.reisroutes.be/
autoroutes/routeextra-294-154.aspx
T. 0478220269
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Hij zit op zijn bed, ineengedo-
ken, naar voren. Zijn handen 
omklemmen het kussen dat ik 

hem aangereikt heb. Voorzichtig klop ik 
op zijn rug, nadat ik de longfoto bekeken 
heb. Die verraadt een gigantische hoe-
veelheid vocht dat zich verzameld heeft 
achter de long. “Geen wonder”, bedenk 
ik mij. Hij is heftig benauwd.

De cardioloog is erg duidelijk. Zijn 90- 
jarige hart is slecht. “Pompt de verkeer-
de kant op. De megadoseringen plas-
medicatie en hartversterkers helpen 
nauwelijks, al dagen ligt hij aan het in-
fuus zonder enig effect. Er is al morfine 
voorgeschreven om de benauwdheid te 
verlichten. Het vocht stuwt in zijn lon-
gen. Kan je toch nog een laatste poging 
wagen? Een allerlaatste poging?”. 

“Natuurlijk wil ik hem helpen.” Ondanks dat 
oudejaarsavond net begonnen is, vraag ik 
de afdelingsverpleegkundige hem naar be-
neden te rijden in zijn bed. “Hij is erg ziek”. 
Dat is volstrekt duidelijk. “Help me.” Hij kijkt 
me doordringend aan. “Help me”.

Routine-ingreep
Ik handel snel. Check of zijn bloedver-
dunning goed is gecoupeerd zoals afge-
sproken. Dan verdoof ik de huid en druk 
het naaldje iets door zoals gebruikelijk. 
Ik krijg makkelijk vocht. Daarmee bepaal 
ik de plaats waar ik een klein infuusje zal 
inbrengen. Het is een routine-ingreep. 
Dit heb ik duizenden keren gedaan. Dan 
prik ik een wat dikkere infuusnaald, recht 
tussen de ribben. Ik voel weerstand. 
“Gek”. Er komt geen vocht. Ik staak de 
poging. Hij kijkt om. “Het moet over, ik 
krijg geen vocht”, leg ik uit. Ik prik een 

tweede keer, vrijwel dezelfde plaats. 
Daar spuit het vocht er bijna uit, zoals ik 
verwachtte. Ruim twee liter vocht laat ik 
aflopen. Het lucht hem zienderogen op.

Uren later. De telefoon. Het jaar is 15 mi-
nuten oud. “Wil je direct naar het zieken-
huis komen?” Ik schrik op, terwijl ik naar 
het vuurwerk buiten kijk. “Ja,” prevel ik, 
terwijl ik naar mijn visite kijk.

Daar ligt hij, op de IC. De intensivist licht 
me snel in. “Kortdurende bloeddrukda-
ling. De radioloog heeft een echo van 
de lever gedaan. Bloeding in het lever-
kapsel. Is al verholpen door inspuiten 
van een vloeistof via de bloedbaan. Hart 
heeft erg te lijden gehad onder de bloed-
drukdaling. Gaat snel achteruit.

Nauwgezet verslag. Niet beschuldigend. 
Toch voel ik mijn maag drie keer om-
draaien. Het duizelt. De muren komen op 
me af. Allemaal tegelijk. Razendsnel. De 
bloeding zit precies op de plaats waar ik 
de eerste keer geprikt heb. De diagnose 
is mij direct duidelijk. Ik heb het lever-
kapsel geraakt. Ik herhaal dat minstens 
drie keer en draai me dan om. Ik versnel. 
Naar hem.
Hij ligt er beroerd bij. Bleek. Grauw. 
Slecht. Ik zie zijn vrouw. Pak haar hand. 
“Sorry.” Ik schreeuw het bijna. “Verdom-
me.” Ik kijk naar haar. Door mijn samen-
geknepen wimpers, zie ik haar ogen. 
Ontzet over de situatie. Weerlichten van 
vuurwerk buiten. Geluiden, harde knal-
len, maar ze vervagen direct. Haar hand-
greep. Ze huilt. Ik zie het. Ze huilt. 

Elke dag bezoek ik hem. Op de hartafde-
ling. Totdat het bed leeg is op de derde 
dag van het nieuwe jaar. Hij is overleden.

‘Uitzonderlijk’
Een calamiteitenmelding. Onderzoek. 
Gesprek. De radioloog: “Foto liet inder-
daad massale hoeveelheid vocht zien, 
maar achteraf bleek de lever zo uitgezet 
te zijn door de terugstroom van vocht, 
dat dit drogbeeld deels hierdoor ver-
klaard wordt”. “Uitzonderlijk,” had hij 
toegevoegd. Nog een gesprek met de 
commissie. Het eindrapport vermeldt de 
conclusie die ik niet zo belangrijk vind: 
“Ook zonder complicatie was overlijden 
op korte termijn zeer waarschijnlijk onaf-
wendbaar.” Afronding van calamiteiten-
melding. Inspectie heeft kritisch meege-
keken en -beoordeeld en gaat akkoord 
met de afronding. Vanaf nu prikken we 
alleen echogeleid. Ik voel me ellendig.

Ik maak dan de enige echt belangrijke 
afspraak die nu nodig is. Niet met de in-
spectie, niet met de calamiteitencommis-
sie. Nee. Ik maak hem met hààr. Op neu-
traal terrein. De praktijk van de huisarts. 

Het is begin februari. Ik rijd er naar toe 
met een steen in mijn maag. Het is koud 
en mistig als ik het kleine landweggetje 
afrijd. Voor de praktijk stop ik. De wacht-
kamer is uitgestorven. De huisarts die ik 
nooit eerder live ontmoette, zit rustig op 
mij te wachten. 

En daar zit ze. Tegenover hem. Ze kijkt 
me kort aan. “Ga zitten,” zegt ze. Ik voel 
me ongemakkelijk. Hier had ik tegenop 
gezien. Ze heeft een rustige blik. Slaat 
mij gade en begint te praten.

‘Reservetijd’
“Het is fijn dat we hier samenzijn. Ik wil 
u graag wat vertellen. Ik wist al lang dat 

hij overlijden zou. Dat zei hij zelf ook. ‘Re-
servetijd’, zei hij dan altijd. Wellicht had u 
niet eens meer in moeten grijpen, want 
zijn vertrek was aanstonds. U deed wat u 
gevraagd werd en ook moest doen. Het is 
mensenwerk. Helaas ging het fout. Maar: 
het feit dat u elke dag kwam, het feit dat 
u het toegaf, het feit dat u er letterlijk en 
figuurlijk was en bent, dat geeft mij zo  
ongelooflijk veel rust en voldoening.”

We praten. Een uur. Anderhalf uur. Het 
is een emotioneel gesprek. Maar het is 
hoopvol en fijn. Dan staat ze op. Haar 
oude hand pakt me voor de tweede keer 
stevig vast. Ze buigt naar me toe en fluis-
tert dan heel zacht in mijn oor. “Dank”. 
Dan staat ze op, zegt geen woord meer, 
draait zich om en loopt naar de deur.

Samen met de huisarts sta ik op zijn ve-
randa, een kop koffie. We kijken naar het 
veld achter zijn huis. Via het hekje aan 
het einde van de tuin, loopt ze de don-
kere, nevelige winteravond in totdat ze 
een klein puntje in de verte is geworden. 
Dan voel ik een hand op mijn schouder. 
Kippenvel. Fijne, warme collegiale on-
dersteuning: “Het is goed. Het is goed.” ❚

Longarts Sander de Hosson 
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Vuurwerk
‘Het feit dat u er letterlijk en  
figuurlijk was en bent,  
dat geeft mij zo ongelooflijk 
veel rust en voldoening.’
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