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M inister Jo Vandeurzen zet een dubbel 

spoor uit om aanspraak te maken 

op een erkende PET-scanner: een 

voor de AZ’s, een voor de UZ’s. Tot 29 april 

hebben de algemene ziekenhuizen tijd om hun 

dossier PET-scanners in te dienen. De UZ’s 

krijgen meer speelruimte. Maar essentieel is de 

netwerkvorming: wie positioneert zich het best 

in welke provincie? En in welke mate speelt de 

oncologische activiteit een rol? ❚

www.despecialist.eu

Vijf voor twaalf  
voor PET-scanners

 Achtergrond op: blz. 2, 3
 Meer over netwerking: blz. 6-7

Pascal Selleslagh
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KCE voedt debat cardio  
en geestelijke gezondheid

Twee KCE-rapporten leveren maatschappelijke stof tot discussie:  

dat over de steunharten en dat over de geestelijke gezondheidszorg.

Het KCE meent dat er vanuit 

gezondheidseconomisch standpunt 

geen argumenten zijn om de 

terugbetaling van steunharten uit te breiden. 

Argument: een steunhart per gewonnen 

QALY kost 82.000 euro meer dan een 

klassieke behandeling met geneesmiddelen. 

Gezondheidseconoom Lieven Annemans gaat 

mee in die redenering, maar is toch blij dat het 

KCE een opening laat: het dringt aan op een 

maatschappelijk debat hierover.

Een tweede rapport versterkt de rol van de 

psychiater in de geestelijke gezondheidszorg. 

De financiering van de psychiaters wordt in het 

nieuw voorgestelde systeem niet gewijzigd. 

De plaats van de psychiater zal nog nauwer 

aansluiten bij zijn opleiding: ernstige en/of 

complexe mentale aandoeningen behandelen. 

Daarnaast stelt het KCE een systeem van twee 

niveaus voor om de terugbetaling te regelen 

van de psychologische zorg. ❚

P.S.

Meer info over beide rapporten op onze site  
www.despecialist.eu

BTW OP GENEESKUNDE?4

De strijd gaat verder

EFORMS: EENVORMIGER COMMUNICEREN...15

tussen huisartsen en ziekenhuizen
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CONCOURS

A l’occasion de la sortie 
de 99 HOMES, Le 
Spécialiste et Cinéart ont 
le plaisir de vous o	 rir 
30 x 2 places pour voir le 
fi lm dans le cinéma de 
votre choix.
Pour avoir la chance 
de remporter un ticket 
(valable pour
deux personnes), 
répondez à la question 
suivante :

Quel prix a été décerné 
à 99 HOMES au Festival 
de Deauville ?

Envoyez votre réponse à 
concours@cineart.be 
avec votre adresse postale 
avant le 26 avril.
Les gagnants, tirés au sort, 
recevront leurs tickets par 
la poste.

LE 27 AVRIL
AU CINÉMA

BASÉ SUR DES FAITS RÉELS

UN FILM DE RAMIN BAHRANI

210416_LeSpecialiste_99Homes_Cineart.indd   1 13/04/16   15:15

Win tickets  
voor 99 
Homes!
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Zeldzame ziekten
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D e loodzware erfenis van zijn 
(federale) voorgangster Lau-
rette Onkelinx kreeg de Vlaam-

se minister van Volksgezondheid in zijn 
schoenen geschoven na de zesde staats-
hervorming. Onkelinx zette de deur im-
mers wagenwijd open voor een echte 
wildgroei in de sector, Vandeurzen moet 
daar via een stringente erkenningspoli-
tiek paal en perk aan stellen maar laveert 

wel doorheen een juridisch mijnenveld. 
Hij vereenvoudigt de zaken door met een 
dubbel spoor te werken: dat van de Al-
gemene Ziekenhuizen (AZ’s) en dat van 
de Universitaire Ziekenhuizen (UZ’s). 
Perfect passend in de tendens naar meer 
netwerkvorming vindt de Limburgse ex-
cellentie ook een uitweg langs de erken-
ning via associaties. 
Waar staan we vandaag? 16 Belgische 

centra kwamen vroeger in aanmerking, 9 
daarvan lagen in het Vlaams Gewest. Het 
aantal mogelijke centra met PET-scan in 
Vlaanderen trok Onkelinx op tot 15 (9 in 
AZ’s, 6 in de UZ’s) (Tabel 1). 

Op dit moment telt Vlaanderen 7 toestel-
len (inclusief UZ Brussel). Vier toestellen 
zijn erkend in de vier UZ’s (UZ Leuven, 
UZ Brussel, UZA en UZ Gent). Drie er-
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Aanvragen PET-scanners: deadline nadert voor AZ’s

D-Day nadert voor de 
medische beeldvorming: 
minister Jo Vandeurzen 
hakt knopen door. Een 

stevige knoop is de 
erkenning van PET-

scanners. AZ’s krijgen tot 
eind volgende week om 

hun dossier in te dienen.

BEROEPSNIEUWS

Vroed(vrouwen)artsen: wie doet wat?

Tabel 1: Theoretische verdeling op basis van de scannerdichtheid (1).

Erkende PET-
scanners in AZ

Bijkomende PET-
scanners in AZ

Erkende PET-
scanners in

UZ

Bijkomende PET-
scanners in

UZ

Totaal klinische 
PET-scanners 

Vlaams Gewest 
na toewijzing 

AZ/UZ

Antwerpen
1 Da Vinci (GZA, 

ZNA) 2 1 (UZA) 0,5 4,5

Limburg
1 Limburgs PET-

centrum (Jessa, ZOL, 
Maria, Vesalius)

1 0 0 2

Oost-Vlaanderen 0 2 1 (UZ Gent) 0,5 3,5

Vlaams Brabant 0 0 2 (UZ Leuven, UZ 
Brussel) 1 3

West-Vlaanderen
1 (Delta, Groeninge,  

Sint-Jan) 1 0 0 2

Totaal 3 6 4 2 15

1. Het effectief aantal diensten met PET-scanner per provincie kan afwijken van het theoretische aantal per provincie door provincieoverschrijdende samenwerkingsverbanden. 
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O p basis van zijn eigen praktijk 
herinnert dokter Masson eraan 
dat je twee soorten echo’s moet 

onderscheiden: diegene die ouders vra-
gen om hun kind te zien (niet gecodeerd) 
en diegene (gecodeerd) die genomen 
worden wanneer men een ernstige pa-
thologie vermoedt. “In het licht van een 
groeivertraging moeten we absoluut 
verifiëren of een groeicurve niet wordt 
afgeplat en dat de doppler correct blijft 
om het kind in utero te laten. Dat is de 
beste oplossing. In het verleden beschik-
ten we niet over deze technologie. Nu ze 
goed onderbouwd is, bereiken we door 
deze onderzoeken uitstekende geboorte-
cijfers en een laag aantal gehandicapten 
in ons land.”

Wat met de 
verantwoordelijkheid?
Volgens de Wereldgezondheidsorganisa-
tie moeten we de zwangerschap ‘deme-
dicaliseren’. De Onafhankelijke Zieken-
fondsen delen deze mening, want een 
zwangerschap is geen ziekte en moet 
dus ook niet als zodanig behandeld wor-
den (tenzij in uitzonderlijke gevallen als 
een risicozwangerschap). De meeste 
vrouwen genieten van een zwanger-
schap met een laag risico. Een periode 
die dus zeker gedemedicaliseerd kan 
worden, bv. door verstandiger om te 
springen met het aantal raadplegingen 
en bijkomende onderzoeken, zoals be-
paalde tests voor klinische biologie. Dat 

zal trouwens ook een positieve impact 
hebben op de openbare financiën.

Michel Masson onderstreept dat zijn 
confraters niet tegen de overdracht zijn 
naar de vroedvrouwen van een aantal 
ongecompliceerde bevallingen. “Pro-
bleem: sommige verwikkelingen zijn te 
voorspellen, andere komen als een don-
derslag bij heldere hemel.” 

En daar starten de medicolegale discus-
sies (zie ook DS 78) ❚

1. Analyse van de terugbetalingsgegevens van 19.533 
leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen die bevallen 
zijn in 2013. De meeste vrouwen waren tussen 15 en 
47 jaar oud. Zwangerschap: te veel onderzoeken ‘uit 
gewoonte’?

V.C./P.S.

Tijdens de zwangerschap ondergaan (aanstaande) 
moeders meermaals sommige onderzoeken (echografieën, 
tests klinische biologie) zonder rekening te houden met 
risicofactoren. “Zwangerschap is geen ziekte”, aldus de 
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op basis 
van een studie bij 19.500 vrouwen (1). Wat denken de 
gynaecologen daarvan? Reactie van Michel Masson  
(Bvas, GGOLFB).

Michel Masson onderstreept dat de gynaecologen niet tegen de overdracht 
zijn van een aantal bevoegdheden naar de vroedvrouwen.
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D it weekend, op 23 april, 
modereert Johan Van 
Wiemeersch een debat 

in de stijl van ‘De Zevende 

Dag’ over de taakverdeling 

gynaecologen-huisartsen-

vroedvrouwen.  

Dat gebeurt op het VVOG-

colloquium in Antwerpen 

over ethiek en economie. 

Deelnemers zijn Marlene Reyns 

(vroedvrouw),  

Jan Bosteels (perifeer 

gynaecoloog), Jan De 

Maeseneer (huisarts) en Yves 

Jacquemyn (universitair 

gynaecoloog).

kende toestellen draaien voor samen-
werkingsverbanden:
• Antwerpen: Da Vinci (GZA en ZNA);
• Limburg: Limburgs PET-centrum 

(Jessa, ZOL, Maria Noord-Limburg, 
AZ Vesalius, UZ Leuven);

• West-Vlaanderen (AZ Delta, AZ 
Groeninge, AZ Sint-Jan Brugge-
Oostende).

Nog acht te gaan (6 AZ, 2 UZ) dus om het 
quorum van 15 te halen. Al zit hier nog 
een achterpoortje: zie voetnoot tabel. Via 
netwerkvorming dat “ook hier de sleutel 
is”, zoals Vandeurzen het zelf formuleert. 
De toestellen worden slechts toegewe-
zen aan samenwerkende ziekenhuizen 
met de associatie als juridische basis. 

Spelregels
Maar opgelet: één associatie mag best 
meerdere PET-centra uitbaten, welis-
waar volgens deze voorwaarden:
• het moet gaan om aangrenzende 

gebieden (geografische logica). 
Ziekenhuizen die binnen eenzelfde 
gebied behoren tot een aparte 
associatie, moeten dat grondig 
motiveren;

• een ziekenhuis kan geen deel uitmaken 
van meer dan één associatie;

• PET-scanners voor een UZ moeten 
op de campus van dat UZ worden 
uitgebaat;

• wordt de associatie ontbonden, 
dan vervalt ook het recht op de PET-
scanner;

• een bestaande associatie kan – 
eventueel met nieuwe partners – een 
bijkomende dienst met PET-scanner 
aanvragen;

• treedt een UZ toe tot de associatie, 
dan wordt de universitaire activiteit 
niet in rekening gebracht (de UZ’s 
zitten buiten deze programmatie). 

Geografisch
De AZ’s mogen slechts 1 scanner per 
centrum uitbaten. De UZ’s kunnen er 2 
inzetten, maar dat tweede toestel krijgt 

slechts voor de helft werkingsmiddelen. 
De toewijzing gebeurt op provinciaal ni-
veau voor de AZ’s (eenheden van meer 
dan één miljoen inwoners, behalve voor 
Limburg met 860.000). De toestellen 
krijgen een bestemming volgens het cri-
terium van de laagste PET-index (aantal 
inwoners per PET-toestel).

Activiteit
Ook de oncologische activiteit speelt een 
rol, met als parameter het aantal eerste 
multidisciplinaire consulten (MOC’s), 

doorslaggevend binnen dezelfde pro-
vincie. De administratieve voorwaarden 
voor de aanvragen zijn te verkrijgen bij 
het Agentschap Zorg en Gezondheid.
De aanvragen van de UZ’s worden apart 
beoordeeld en vallen niet onder deze 
timing. ❚

Pascal Selleslagh

ESSENTIELE GEGEVENS VAN DE SKP Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.1. NAAM VAN 
HET GENEESMIDDEL Trulicity 0,75 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen.Trulicity 1,5 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITA-
TIEVE SAMENSTELLINGTrulicity 0,75 mg oplossing voor injectie Elke voorgevulde pen bevat 0,75 mg dulaglutide* in 0,5 ml oplossing. Trulicity 1,5 mg oplossing voor injectie 
Elke voorgevulde pen bevat 1,5 mg dulaglutide* in 0,5 ml oplossing. *Geproduceerd in CHO-cellen met DNA- recombinatietechnie.Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie 
rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM Oplossing voor injectie (injectie). Heldere, kleurloze oplossing.4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Trulicity is 
geïndiceerd bij volwassenen met diabetes mellitus type 2 voor verbetering van de glucoseregulatie als: Monotherapie Wanneer dieet en lichaamsbeweging alleen onvoldoende 
glucoseregulatie geven bij patiënten voor wie gebruik van metformine onwenselijk wordt geacht vanwege intolerantie of contra-indicaties. Adjuvante therapie In combinatie met 
andere glucoseverlagende geneesmiddelen waaronder insuline, als deze, samen met dieet en lichaamsbeweging, onvoldoende glucoseregulatie geven (zie rubriek 5.1 voor gegevens over verschillende combinaties). 4.2 Dosering en wijze van toediening Dosering Monotherapie 
De aanbevolen dosering is 0,75 mg eenmaal per week. Adjuvante therapie De aanbevolen dosering is 1,5 mg eenmaal per weekk.Voor mogelijk kwetsbare populaties, bijvoorbeeld patiënten ≥ 75 jaar, kan 0,75 mg eenmaal per week als aanvangsdosering worden overwogen.
Als Trulicity wordt toegevoegd aan een eerder ingestelde behandeling met metformine en/of pioglitazon, kan de huidige dosis metformine en/of pioglitazon worden voortgezet. Als het wordt toegevoegd aan een eerder ingestelde behandeling met een sulfonylureumderivaat of 
prandiale insuline, kan verlaging van de dosis van het sulfonylureumderivaat of de insuline worden overwogen om de kans op hypoglykemie te verminderen (zie rubrieken 4.4 en 4.8).Bij gebruik van Trulicity hoeven patiënten niet zelf hun bloedglucose te controleren. Zelfcontrole 
kan nodig zijn om de dosis van het sulfonylureumderivaat of de prandiale insuline aan te passen. Ouderen De dosis hoeft niet op basis van leeftijd te worden aangepast (zie rubriek 5.2). De therapeutische ervaring bij patiënten ≥ 75 jaar is echter zeer beperkt (zie rubriek 5.1), 
en bij deze patiënten kan 0,75 mg eenmaal per week als aanvangsdosering worden overwogen. Nierfunctiestoornis Bij patiënten met lichte of matige nierfunctiestoornis hoeft de dosering niet te worden aangepast. Er is zeer beperkte ervaring bij patiënten met een ernstige 
nierfunctiestoornis (eGFR [volgens CKD-EPI] < 30 ml/min/1,73 m2) of nierziekte in het eindstadium, daarom wordt Trulicity bij deze populatie niet aanbevolen (zie rubriek 5.2). Leverfunctiestoornis Bij patiënten met leverfunctiestoornis hoeft de dosering niet te worden aangepast. 
Pediatrische patiëntenDe veiligheid en werkzaamheid van dulaglutide bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn nog niet vastgaesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening Trulicity dient subcutaan in de buik, dij of bovenarm te worden toegediend. Het mag niet 
intraveneus of intramusculair worden toegediend.De dosis kan op elk moment op de dag worden toegediend, met of zonder voedsel. Als een dosis wordt vergeten, moet deze zo snel mogelijk worden toegediend als de tijd tot de volgende geplande dosis minstens 3 dagen 
(72 uur) is. Als de tijd tot de volgende geplande dosis minder dan 3 dagen (72 uur) is, moet de vergeten dosis worden overgeslagen en moet de volgende dosis op de geplande dag worden toegediend. In beide gevallen kunnen patiënten hun normale toedieningsschema van 
eenmaal per week hervatten.Zo nodig kan de dag van de wekelijkse toediening worden veranderd, zolang de vorige dosis 3 of meer dagen (72 uur) eerder is toegediend. 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in rubriek 6.1 vermelde 
hulpstof(fen). 4.8 Bijwerkingen Samenvatting van het veiligheidspro� el In de fase II- en fase III-studies zijn 4.006 patiënten blootgesteld aan dulaglutide alleen of in combinatie met andere glucoseverlagende geneesmiddelen. De vaakst gemelde bijwerkingen in klinische studies 
waren gastro-intestinaal, waaronder misselijkheid, braken en diarree. Over het algemeen waren deze reacties licht of matig en van voorbijgaande aard. Tabel met overzicht van bijwerkingen De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld op basis van beoordeling van de volledige 
duur van de klinische fase II- en fase III-studies en staan in tabel 1 als MedDRA-geprefereerde term per systeem/orgaanklasse en in volgorde van afnemende incidentie (zeer vaak: ≥ 1/10; vaak: ≥ 1/100, < 1/10; soms: ≥ 1/1.000, < 1/100; zelden: ≥ 1/10.000, < 1/1.000; zeer 
zelden: < 1/10.000 en niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen elke incidentiegroep staan de bijwerkingen in volgorde van afnemende frequentie. 

Tabel 1: Frequentie van bijwerkingen van dulaglutide

Systeem /orgaanklasse Zeer vaak Vaak Soms Zelden
Voedings- en stofwisselingsstoornissen Hypoglykemie* (bij gebruik in combinatie met prandiale 

insuline, metformine
†

 of metformine plus glimepiride)
Hypoglykemie* (bij gebruik als monotherapie of in combinatie 
met metformine plus pioglitazon)

Maagdarmstelsel-  aandoeningen Misselijkheid, diarree, braken
†

, buikpijn
†

Verminderde eetlust, dyspepsie, obstipatie, � atulentie, opgezette 
buik, gastro-oeso-fageale re� uxziekte, eructatie

Acute pancreatitis

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vermoeidheid Reacties op de 
injectieplaats

Onderzoeken Sinustachycardie, eerstegraads atrio-ventriculair blok (AVB)

* Gedocumenteerde, symptomatische hypoglykemie en bloedglucose ≤  3,9 mmol/l 
†

 Alleen dosis dulaglutide 1,5 mg. Met dulaglutide 0,75 mg traden de bijwerkingen op in de frequentie van de eerstvolgende lagere incidentiegroep.
 
Omschrijving van geselecteerde bijwerkingen 

Hypoglykemie Als dulaglutide 0,75 mg en 1,5 mg werden gebruikt als monotherapie of in combinatie met metformine alleen of metformine en pioglitazon, waren de incidenties van gedocumenteerde symptomatische hypoglykemie 5,9 % tot 10,9 % en de frequenties waren 0,14 
tot 0,62 voorvallen/patiënt/jaar; er zijn geen episodes van ernstige hypoglykemie gemeld. De incidenties van gedocumenteerde symptomatische hypoglykemie als respectievelijk 0,75 mg en 1,5 mg dulaglutide werden gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat (plus 
metformine) waren 39,0 % en 40,3 % en de frequenties waren 1,67 en 1,67 voorvallen/patiënt/jaar. De incidenties van ernstige hypoglykemie waren 0 % en 0,7 %, en de frequenties waren 0,00 en 0,01 voorvallen/patiënt/jaar. De incidenties wanneer respectievelijk 0,75 mg en 
1,5 mg dulaglutide werden gebruikt in combinatie met prandiale insuline waren 85,3 % en 80,0 % en de frequenties waren 35,66 en 31,06 voorvallen/patiënt/jaar. De incidenties van ernstige hypoglykemie waren 2,4 % en 3,4 %, en de frequenties waren 0,05 en 0,06 voorvallen/
patiënt/jaar. Bijwerkingen aan het maagdarmstelsel Cumulatieve melding van bijwerkingen aan het maagdarmstelsel tot 104 weken met respectievelijk 0,75 mg en 1,5 mg dulaglutide waren misselijkheid (12,9 % en 21,2 %), diarree (10,7 % en 13,7 %) en braken (6,9 % en 
11,5 %). Deze waren over het algemeen licht of matig ernstig met een gemelde piek tijdens de eerste 2 weken van behandeling gevolgd door een snelle afname gedurende de daaropvolgende 4 weken, waarna de frequentie relatief constant bleef.In klinisch-farmacologische, tot 
6 weken durende studies bij patiënten met diabetes mellitus type 2 werden de meeste bijwerkingen aan het maagdarmstelsel gemeld tijdens de eerste 2-3 dagen na de aanvangsdosis en namen deze bij volgende doses af. Acute pancreatitis De incidentie van acute pancreatitis 
in klinische fase II- en III-studies was 0,07 % voor dulaglutide tegen 0,14 % voor placebo en 0,19 % voor comparators met of zonder additionele antidiabetische achtergrondtherapie. Pancreasenzymen Dulaglutide gaat gepaard met gemiddelde toenames ten opzichte van de 
uitgangswaarde van de pancreasenzymen (lipase en/of pancreatisch amylase) van 11 % tot 21 % (zie rubriek 4.4). In afwezigheid van andere klachten en symptomen van acute pancreatitis zijn verhogingen van de pancreasenzymen alleen niet voorspellend voor acute pancreatitis. 
Verhoogde hartslag Met respectievelijk 0,75 mg en 1,5 mg dulaglutide zijn geringe gemiddelde verhogingen van de hartslag van 2 tot 4 slagen per minuut (bpm) en een incidentie van 1,3 % en 1,4 % van sinustachycardie met een gelijktijdige verhoging t.o.v. de uitgangswaarde 
≥ 15 bpm waargenomen. Eerstegraads AV-blok/verlengd PR-interval Met respectievelijk 0,75 mg en 1,5 mg dulaglutide zijn geringe gemiddelde verhogingen t.o.v. de uitgangswaarde van het PR-interval van 2 tot 3 msec en een incidentie van 1,5 % en 2,4 % van eerstegraads AV-
blok waargenomen.Immunogeniciteit In klinische studies ging behandeling met dulaglutide gepaard met een incidentie van 1,6 % van tijdens de behandeling gevormde antistoffen tegen dulaglutide, wat erop wijst dat de structurele aanpassingen in de GLP-1- en gemodi� ceerde 
IgG4-delen van de dulaglutidemolecuul, samen met een hoge homologie met natief GLP-1 en natief IgG4, de kans op een immuunrespons tegen dulaglutide tot een minimum beperken. Patiënten met antistoffen tegen dulaglutide hadden over het algemeen een lage titer en hoewel 
het aantal patiënten met antistoffen tegen dulaglutide laag was, werd uit bestudering van de fase III-gegevens geen duidelijke invloed zichtbaar van antistoffen tegen dulaglutide op veranderingen in HbA1c. Overgevoeligheid In de klinische fase II- en fase III-studies is systemische 
overgevoeligheid (bijvoorbeeld urticaria, oedeem) gemeld bij 0,5 % van de patiënten die dulaglutide kregen. Geen van de patiënten met systemische overgevoeligheid ontwikkelde antilichamen tegen dulaglutide. Reacties op de injectieplaats Bijwerkingen op de injectieplaats zijn 
gemeld bij 1,9 % van de patiënten die dulaglutide kregen. Mogelijk immuungemedieerde bijwerkingen op de injectieplaats (zoals uitslag, erytheem) zijn gemeld bij 0,7 % van de patiënten en waren over het algemeen licht. Stopzetting wegens een bijwerking In studies die 26 
weken duurden, was de incidentie van stopzetting wegens bijwerkingen 2,6 % (0,75 mg) en 6,1 % (1,5 mg) voor dulaglutide versus 3,7 % voor placebo. Gedurende het gehele onderzoek (tot 104 weken) was de incidentie van stopzetting wegens bijwerkingen 5,1 % (0,75 mg) 
en 8,4 % (1,5 mg) voor dulaglutide. De meest voorkomende bijwerkingen die tot stopzetting leidden van respectievelijk 0,75 mg en 1,5 mg dulaglutide waren misselijkheid (1,0 %, 1,9%), diarree (0,5 %, 0,6 %) en braken (0,4 %, 0,6 %), en werden over het algemeen binnen de 
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Een stand van zaken las u on-
langs nog in De Specialist van 10 
maart, maar het dossier evolu-

eert pijlsnel. Dokter Vanhecke meldt dat 
de btw-administratie inmiddels inging 
op ‘sommige bekommernissen.’ De ad-
ministratie besliste om het noodzakelijk-
heidscriterium in te voeren. Dus wat niet 
strikt noodzakelijk is voor een plastische 
ingreep, wordt niet btw-plichtig. Dat is 
een oplossing voor het deel in gecombi-
neerde ingrepen dat wordt verricht door 
anesthesist of voor de uitgevoerde me-
disch-technische onderzoeken die niet di-
rect gebonden zijn aan de esthetische in-
greep. Maar opgelet: als een anesthesist 
redeneert: er is simultaan met een andere 
operatie een plastische ingreep, ik reken 
een supplement aan omdat de anesthe-
sie langer duurt daardoor… dan is op dat 
supplement wél btw verschuldigd.

Toch blijven er nog andere  
knelpunten?

W.V.: “Het hele probleem gaat ook over 
wie aansprakelijk is om de btw naar de 
schatkist door te storten. De btw-admi-
nistratie stelde in haar beslissing een 
vereenvoudiging voor opdat het zieken-
huis de btw kan innen bij de patiënt en 
afdragen aan de schatkist. Maar finaal 
blijft de plastisch chirurg volgens de 
administratie eindaansprakelijk. Puur 
btw-technisch gezien is het voorstel van 
de administratie ‘du jamais vu’. We heb-
ben vragen bij het feit of deze beslissing 
puur vanuit wettelijk standpunt wel kan.”

En dan schermde de administratie 
ook met positieve en negatieve 
lijsten?

W.V.: “Dan komen we bij de discussie 
wat nu therapeutisch is en wat niet. 
Neem nu een liposuctie met een correc-
tie op de huid. Is dat een louter estheti-
sche operatie of is er ook een therapeu-
tisch effect omdat het zelfbeeld van die 
patiënt opgekrikt wordt? Men raakte er 
niet uit. Dus zijn die lijsten opgedoekt.
Maar het knelpunt blijft: van iemand 
die psychisch lijdt onder een uiterlijk 
kenmerk, en geholpen wordt door een 
esthetische ingreep, aanvaardt de btw- 
administratie niet dat dit het therapeutisch 
karakter bepaalt. En dat is toch op het 
randje. Uiteindelijk zegt de Europese 
richtlijn dat alles met als doel herstel 

van gezondheid – en het psychische 
aspect hoort daarbij – van btw is vrijge-
steld. Geestelijk welzijn hoort volgens de 
WHO-definitie bij gezondheid. We kun-
nen ons dan ook vragen stellen bij de 
rechte lijn die de administratie trok.“

Heeft een Europese richtlijn wel 
voldoende gezag? Ze is geen wet.

W.V.: “In de hiërarchie der normen staat 
een Europese richtlijn boven de Belgi-
sche wet. Als een richtlijn niet correct 
wordt omgezet in Belgische wetgeving, 
is de Belgische staat aansprakelijk.”

Om dit aan te vechten is een lange 
weg te gaan, tot op Europees vlak?

W.V.: “Klopt, maar nog heel wat elemen-
ten in de wet maken dat we dit eerst aan-
vechten op Belgisch niveau. Het is ons 
inziens discriminerend dat de btw-vrij-
stelling alleen wordt opgeheven voor 
artsen, niet voor andere gezondheids-
beroepen. Ook dat de nazorg door een 
arts btw-plichtig is, maar door de thuis-
verpleegkundige niet. En alsof dat niet 

volstaat: diezelfde zorg in het ziekenhuis 
door de verpleging ter plaatse is dan wel 
weer btw-plichtig. Discriminerende ele-
menten genoeg dus die ons munitie ge-
ven om dit voor het Grondwettelijk Hof 
aan te vechten.”

Maar deze discussie kan toch 
niet uniek zijn voor België? 
Welke oplossingen bestaan in het 
buitenland?

D.G.: “Geneeskunde werd lang als niet 
btw-plichtig beschouwd in Europa, maar 
die trend lijkt te keren voor esthetische 
chirurgie, die men op dit vlak van de 
geneeskunde begint af te splitsen. In 
Frankrijk loopt een gelijkaardige proce-
dure, maar er is nog geen uitspraak. We 
hebben helaas nog geen precedent in de 
ene of andere richting.”

Stel dat de btw-administratie gelijk 
krijgt, dan kan dit een precedent 
betekenen voor de rest van de 
geneeskunde?

D.G.: “Dat zou wel heel ver gaan, maar 
had u mij dat een paar jaar geleden ge-
vraagd voor de esthetische geneeskun-
de, dan had ik dat ook verregaand ge-
vonden. Ik merk wel dat de administratie 
de geneeskunde op een nieuwe manier 
aan het bekijken is. We ondervonden 
dat in ons overleg. De administratie 
probeert haar vaste kijk op dienstver-
lening op ziekenhuizen te projecteren, 
tot onze grote verbazing. Geneeskunde 
kunnen we niet als een loutere dienst be-
schouwen waarop belastingen geheven 
moeten worden. Als we die lijn volledig 
doortrekken, wordt het finaal een vest-
zak-broekzakoperatie. Het Riziv betaalt 
voor de tussenkomsten, de arts zal dat 
geld deels moeten afdragen aan dezelf-
de Belgische staat als btw…
En er is de inconsequentie dat psychisch 
lijden niet wordt aangenomen als motief 
voor btw-vrijstelling terwijl psychiatri-
sche tussenkomsten wel in de nomen-
clatuur staan.”

W.V.: “De administratie liet weten dat al-
les wat een nomenclatuurnummer heeft, 
niet als esthetisch wordt beschouwd. 
Een gevaarlijk denkspoor, want er zijn 
nog heel wat andere dingen die stilaan 
afgeschaft zijn in de nomenclatuur of er 
zijn opkomende therapieën die geen no-
menclatuurnummer hebben. Het is een 
zoektocht. Idem dito voor een deskundi-
genverslag voor een verzekeringsmaat-
schappij: ook dat staat niet in de nomen-
clatuur. Komt daar binnenkort dan even-
eens btw op?”

Een ziekenhuisarts zou geen btw 
kunnen aftrekken, maar iemand 
in een privékliniek blijkbaar wel, 
luidde de reactie van een lezer.

W.V.: “Dat klopt niet. In het huidige sys-
teem kan een arts diverse opties kiezen, 
en een ziekenhuisarts kan ook btw-aftrek 
verkrijgen. Alleen geniet hij dan niet van 
een aantal vereenvoudigingsmaatre-
gelen waarbij het ziekenhuis de btw af-
draagt en een aangifte doet in zijn plaats 
en voor zijn rekening.”
“Wel is het zo dat een arts die eerder op 
zeldzame basis therapeutische ingrepen 
verricht, misschien geneigd zal zijn om 
steeds btw via het ziekenhuis te storten 
als vereenvoudiging. Terwijl artsen met 
een privépraktijk gecombineerd met zie-
kenhuispraktijk, eerder voor het normale 
regime gaan kiezen met btw-aftrek.” ❚

Pascal SelleslaghJS
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Btw en geneeskunde, de strijd gaat verder
De btw op esthetische chirurgie blijft een heet hangijzer. 
Een gesprek met meester Tom De Gendt en dokter  
Wim Vanhecke (counsel De Gendt advocaten).  
Samen volgen ze het dossier van dichtbij en meester  
De Gendt doet de kwestie uit de doeken op het 
symposium ‘Medische Wereld’.

BEROEPSNIEUWS

 We hebben helaas  
nog geen precedent.

Dokter Wim Vanhecke (links): “Het is discriminerend dat de btw-vrijstelling 
alleen wordt opgeheven voor artsen, niet voor andere gezondheidsberoepen.”
Meester Tom De Gendt (rechts): “De administratie probeert haar vaste kijk op 
dienstverlening op ziekenhuizen te projecteren, tot onze grote verbazing.”
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D e eerste aanzet tot reflectie 
over de organisatie van de 
niet-planbare zorg ontstond in 

2005, met een KCE-rapport dat het on-
eigenlijke gebruik van de spoeddiensten 
in het licht stelde. Vier jaar later eiste een 
Europese richtlijn dat er een gratis op-
roepnummer zou komen voor niet-drin-
gende medische hulp buiten de gewone 
werkuren. Naar aanleiding daarvan wer-
den in België de eerste projecten rond 
het nummer 1733 opgezet. Het rapport 
dat het KCE in 2011 opstelde over de 
wachtdiensten was een keerpunt: voor 
het eerst profileerden de huisartsen 
zich als potentiële gesprekspartners in 
het overleg rond de niet-planbare zorg. 
Het rapport werd geschreven op vraag 
van de Federale Raad voor Huisartsen-
kringen, die er meteen een aanbeveling 
aan koppelde. In 2012 organiseerden de 

huisartsen drie rondetafelgesprekken 
over de organisatie van de wachtdienst. 
Intussen trad er bij de regering een 
machtswissel op. In 2015 ging de werk-
groep 1733 van start.

Op het symposium waar-
op de testfase van het 
project 1733 werd 
voorgesteld, rezen 
vanuit het gehoor vra-
gen over de diversiteit 
aan oproepnummers 

voor medische hulp die 
momenteel in ons land 

beschikbaar zijn: 100, 112, 
1733. Plus het nummer 101 

voor de politie. 
Waarom zich niet tot één num-

mer beperken? Is dat niet eenvoudi-
ger voor de bevolking? Minister De Block 
gaf aan dat het nummer 1733 over het 
hele land zal worden uitgerold. Ze gaat 
daarmee in op de hogergenoemde Eu-
ropese richtlijn, die eist er een uniek op-
roepnummer beschikbaar wordt gesteld 
voor niet-planbare medische eerstelijns-
hulp buiten de gewone werkuren, naast 
een nummer voor meer gespecialiseer-
de niet-planbare zorg (het nummer 112, 
geldig in heel Europa). 
“We zullen de bevolking informeren 
over de specifieke betekenis van zowel 
het nummer 1733 als 112”, aldus de mi-
nister. “Uiteraard zullen sommige men-
sen systematisch het ene of het andere 
nummer blijven opbellen. Daarom is 
het belangrijk dat we geïntegreerde tri-
ageprotocollen kunnen gebruiken. Welk 
nummer de patiënt ook intikt, zijn zorg-
vraag zal worden geanalyseerd aan de 
hand van dezelfde triageprotocollen.” 
Projectvoorzitter Chris Van der Mullen 
maakt hierbij een laatste kanttekening: 
“In ieder geval betekent de uitrol van 
het nummer 1733 een aanzienlijke ver-
eenvoudiging ten opzichte van het ge-
bruik van een apart telefoonnummer per 
wachtdienstonderdeel.”

Een nieuw 
financieringsmodel
De minister werkt samen met de be-
trokken partners aan een nieuw finan-
cieringsmodel voor de wachtdienst, dat 
zal worden opgebouwd uit drie delen. 
Het eerste is het logistieke deel: als part-
ners in niet-planbare zorg zich samen 
organiseren op één campus, kunnen ze 
schaalvoordelen behalen, bijvoorbeeld 
op het vlak van niet-medisch (onthaal en 
onderhoud) en ondersteunend medisch 
personeel. Het tweede deel honoreert de 
permanentie: tot nog toe werd dit samen 
gefinancierd met de activiteit. “Dat is niet 
logisch”, aldus Maggie De Block. “Tijdens 
de wachtdienst moet er altijd voldoen-
de personeel aanwezig zijn om prompt 
kwaliteitsvolle zorg te leveren, ongeacht 
hoeveel patiënten er zich aanmelden.” Ten 
slotte wil men voorzien in een financie-
ring van de activiteiten zelf, gebaseerd op 
hun hoeveelheid en hun aard. 

“Het is belangrijk dat we de hervorming 
van het systeem zorgvuldig aanpakken”, 
zegt de minister nog. “Nieuwe concep-
ten moeten op beperkte schaal worden 
uitgetest, in overleg met alle betrokken 
partijen. In die context is er een hoofdrol 
weggelegd voor het project 1733. Aan de 
hand van dit project zullen we de geïnte-
greerde protocollen uittesten en valide-
ren. We zullen de personeelsnoden voor 
de telefonische triage en regulering in 
kaart brengen, en kijken of de opleiding 
van het personeel toereikend is. De resul-
taten worden verwacht tegen het einde 
van dit jaar. Na afloop kunnen we de or-
ganisatie van de niet-planbare zorg in ons 
land op een correcte manier bijsturen.” ❚

M.L.
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1733 wordt over het hele Belgische 
grondgebied uitgerold
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Maggie De Block: “Nieuwe 
concepten moeten op beperkte 
schaal worden uitgetest, in 
overleg met alle betrokken 
partijen. In die context is er een 
hoofdrol weggelegd voor het 
project 1733.”

1733

Het project 1733 kadert 
in een recente historische 

context, die huisartsen 
en spoedartsen geleidelijk 

als gesprekspartners 
naar elkaar toegebracht 

heeft, richting een 
nieuwe organisatie van 
de spoedeisende hulp. 

Sommige zorgverleners zijn 
bezorgd over de veelheid 

aan oproepnummers in ons 
land. Minister De Block 

geeft haar visie. Meteen 
bespreekt ze een nieuw 

financieringsmodel voor de 
wachtdienst.

 Er wordt voor de 
niet-planbare zorg 

gewerkt aan een nieuw 
financieringsmodel, dat 
opgebouwd is uit drie 

delen.
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“Betonneer geen ‘amusement’ in uw netwerken”
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Netwerken om te overleven
Een van de eerste grote zaken die De Block wil 
verwezenlijken op ziekenhuisvlak, is een stevig 
(juridisch) raamwerk voor netwerken. We zullen moeten 
netwerken, willen we overleven, aldus Dirk De Ridder 
(Leuvens instituut gezondheidszorgbeleid KU Leuven). 
Volgens hem zullen ziekenhuizen in twee gedaanten 
moeten leven: een hiërarchisch model voor de 
‘geborgen’ activiteiten en een netwerkmodel voor voeling 

met andere netwerken, innovatie, enzovoort. De Ridder 
zette een boeiende studiedag op poten over netwerken. 
Eerder lieten we spreker Pedro Facon, kabinetschef van 
De Block aan het woord (DS 24 maart). U leest ook 
hoe Dirk Ramaekers (Vlaamse Vereniging Hoofdartsen), 
topadvocaat Filip Dewallens en Peter Degadt (Zorgnet-
Icuro) netwerken bekijken.

BEROEPSNIEUWS

Dr. Dirk Ramaekers gaf op de studiedag enkele voorzetten in de aanloop naar een Koninklijk Besluit over klinische 
netwerken. En dat vanuit de dagelijkse praktijk. Want vandaag interpreteert iedereen netwerken naar eigen 
goeddunken, waarmee sommigen “voor enkele tientallen jaren veel ‘amusement’ in hun samenwerking betonneren”.

Ramaekers formuleerde acht vra-
gen vanuit de praktijk. Essentieel 
voor artsen in netwerken is dat 

ze vertrekken van gelijke waarden en 
evenwaardigheid, respect, dialoog. “We 
kennen geen strikte vorm van hiërar-
chie, de besluitvorming verloopt sterk 
consensueel”, aldus de huidige medisch 
directeur van Jessa. Dat leidt tot acht 
pertinente vragen over netwerken:

1     Wat is een netwerk eigenlijk? Er 
bestaat nu niet echt een juridische 
basis voor en toch: soms moet 
je je niet laten afremmen door te 

veel theorie en meteen een aantal 
dingen in de praktijk brengen. Dat 
deed Jessa bijvoorbeeld voor een 
associatie interventionele neurora-
diologie tussen twee ziekenhuizen. 
Het federaal regeerakkoord gaat 
expliciet over klinische netwerken. 
Men wordt verplicht om regionaal te 
kiezen voor één netwerk. Daarnaast 
kan men behoren tot meer dan een 
supraregionaal netwerk, “maar dat 
is nog niet helemaal duidelijk uitge-
klaard”. Het is mooi om bottom-up-
netwerken te ontwikkelen, maar een 
raamwerk, een KB is nodig.

2    Artsenassociaties: artsen uitslui-
ten? Met andere collega’s gaan 
samenwerken is relatief nieuw. 
We halen artsen uit hun comfort-
zone, al is dat wellicht generatie-
gebonden. Maar artsen zijn ook 
ondernemers. De aansturing van 
zo’n artsenassociatie is niet evi-
dent. Vaak sluit men van in het 
begin enkele artsen uit: “U be-
tonneert zo voor enkele tiental-
len jaren veel ‘amusement’ in uw  
samenwerking.”

Dirk Ramaekers: “Graag mee aan 
tafel bij bespreking netwerk-KB.”
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Spelers op het veld moeten zelf uit hun schulp

Wicked problems
Netwerken kunnen van pas komen bij 
zogenaamde ‘wicked problems’. Proble-
men die niet helder geformuleerd en 
uitgeklaard zijn om allerlei redenen en 
latente belangentegenstellingen. Vraag 
is of onze gezondheidszorg echt een 
wicked problem is. Als we moeten gaan 
samenwerken louter en alleen vanwege 
efficiëntiedruk, dan zijn we verkeerd be-
zig want dat is geen wicked problem.

Maar als een wicked problem enkel door 
netwerking op te lossen is, dan moe-
ten we daar uiteraard voor gaan. Voor 
ziekenhuizen en netwerking bestaat 
een wettelijk kader (artikel 10 van de 
ziekenhuiswet). Ook artikel 107 bijvoor-
beeld omvat een passage over financie-
ring van netwerken en zorgcircuits “op 
experimentele basis en beperkt in de 
tijd”. Netwerken van zorgvoorzieningen 
en zorgcircuits worden omschreven in  

artikel 11. Alleen blijkt het verschil tussen 
netwerken en zorgcircuits nauwelijks te 
maken.

Bij de zesde staatshervorming werd de 
federale overheid bevoegd voor de pro-
grammatie en de gemeenschap voor de 
erkenningsnormen. Maar hoe dient dat 
verder te worden uitgewerkt? Een top-
down normering vindt Dewallens geen 
goed idee als we moeten terugvallen op 
bestaande wetgeving. Wel moeten we de 
richting uit van een nieuw netwerk-KB 
met een zekere contractsvrijheid: de over-
heid vraagt als het ware dat de spelers op 
het veld zelf uit hun schulp komen – een 
trend die volop bezig is en die de lezers 
van De Specialist vooral het afgelopen 
jaar op de eerste rij mee konden volgen. 

Acht principes
Een wetgevend kader moet uitgaan van 
acht principes, meent Dewallens.

1    Inclusiviteit: wie zijn de 
deelnemers nu en als ze later 
toetreden?

2    In overeenstemming zijn met wat 
al bestaat in de ziekenhuiswet.

3    Vastleggen van onderlinge 
verwijspatronen.

4    Coördinator en het overlegorgaan 
omschrijven (vb. raad van beheer 
en voorzitter, CEO, voorzitter 
medische raad,…

5    De lijnen uitzetten voor het 
statuut van de ziekenhuisarts, 
met bv. aandacht voor de 
afdrachtenregelingen.

6    Een kwaliteitsnorm inbouwen.

7    De financiële regeling in kaart 
brengen.

8    Iets zeggen over een 
eventuele exitregeling 
(inclusief opzegtermijn en 
opzegvergoeding).

Nu de Vlaamse regering bevoegd is voor 
erkenningsnormen, moet ze de vroegere 
federale basis verder vertalen en een ze-
kere logica doortrekken van wat federaal 
al gebeurd is (netwerken cardiale patho-
logie, pediatrie, beroertezorg en zeldza-
me ziekten).

Voor meester Filip Dewallens zijn netwerken maar een 
beperkte oplossing voor onze problemen. We moeten wel 
een onderscheid maken tussen ziekenhuisnetwerken – 
met een tamelijk eenvoudige juridische structuur –  
en zorgnetwerken. 
We beperken ons hier tot de ziekenhuisnetwerken.

Filip Dewallens: “Vergeet niet 
om in de netwerkovereenkomst  
een exitregeling op te nemen.”
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3    Wachtfrequentie: pros & cons? 
Bij samenwerking daalt de wacht-
frequentie en dat is heel positief. 
Keerzijde van de medaille: elke arts 
met wacht moet vier ziekenhuizen 
‘afrijden’, samen met tweede en/
of derde wacht. De complexiteit 
neemt dus ernstig toe.

4    Wat bij conflicten? Welke medische 
raad wordt dan mee uitgenodigd? 
Klassiek was er het intercollegiaal 
gesprek, maar in netwerken staat 
dat verder af. Advocaten spinnen 
er wel garen bij… Wat als artsen 
ziekenhuizen tegen elkaar gaan 
uitspelen omdat in het ene zieken-
huis afdrachten 5% lager liggen? 
Of omgekeerd: wat als ze dreigen 
met vertrekken omdat de lat hoger 
ligt in een ziekenhuis, vergeleken 
met een naburig?

5    Machtsverhoudingen veranderen 
door netwerken? Artsen begon-
nen met dienst en pooling, nu 
worden associaties en netwerken 
meer populair. Daarom zijn dui-
delijke afspraken op papier nodig 
en mag men niet vergeten om het 
ziekenhuis bij die overeenkomst te 
betrekken. 

6    Hoe verhoudt kwaliteit zich met 
netwerken? Kwaliteitsindicato-
ren zullen niet meer slaan op een 
ziekenhuis maar op een netwerk. 
Voor cardio-indicatoren is dat 
trouwens al het geval. 

7    Hoe ziet de governance van net-
werken eruit? Schrik heerst er bij de 
kleintjes om opgegeten te worden 
door 1 grote. Maar het omgekeerde 
kan ook: alle kleintjes die een gro-
te opeten… Ramaekers pleit voor 

cogovernance tussen toekomstige 
regionale netwerken. Tussen artsen 
enerzijds en niet-artsen anderzijds. 
Een klinisch netwerk zonder een 
duidelijk medisch beleid zal niet 
lukken. Voor dat medisch beleid is 
een medische raad nodig.

8    Draait een netwerk met een me-
dische raad? Het voorstel van 
Zorgnet om elk ziekenhuis met 
haar eigen medische raad te laten 
samenkomen in een ‘medisch co-
mité’ ziet Ramaekers niet zitten. 

“In mijn ervaring werkt dat goed 
zolang die persoonlijkheden in 
medische raden elkaar vinden. 
Eén verkiezing voor een medische 
raad volstaat om de hele filosofie 
te kelderen.”

Concluderend stelt Dirk Ramaekers al-
vast zijn kandidatuur om met de ver-
eniging van hoofdartsen expertise te 
leveren als binnenkort het KB op het ka-
binet-De Block besproken wordt. 

Pascal Selleslagh

Kopen of huren?
www.svnvastgoed.be

Bezoek onze website voor 

het volledige aanbod.

0475 29 80 80
info@svnvastgoed.be

Geldmunt 28, 9000 Gent

BIV 505907

Landhuis
Bachte-Maria-Leerne

Te koop: uniek 18e eeuws 
gerenoveerd landhuis met 
stallingen en landerijen.

Prijs op aanvraag

  Oppervlakte: 41.318 m2

  Epc: 167 kWh/m2

Vierkantshoeve
Vlaamse Ardennen

Te koop: uitzonderlijk domein 
met landelijke vierkants-
hoeve in weids landschap.

Prijs op aanvraag

  Oppervlakte: 40.120 m2

  Epc: 721 kWh/m2

Herenwoning
Gent centrum

Te koop: prachtige 19e eeuwse 
herenwoning, rustig gelegen, 
aan de Coupure Rechts.

€ 840.000

  Oppervlakte: 107 m2

  Epc: 445 kWh/m2
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Efficiënt & correct 
patrimoniumbeheer

De mate waarin meerwaarde 

wordt gecreëerd is afhankelijk 

van degelijk beheer, en daar 

dragen wij toe bij.
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Dokterspraktijk
Gent

Te koop: gelijkvloers 
appartement volledig 
ingericht als dokterspraktijk.

€ 198.000

  Incl. 2 autostaanplaatsen
  Epc: 256 kWh/m2
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www.svnvastgoed.be

Ook bottom-up kan iedereen aan de 
slag met een overeenkomst die vertrekt 
van de principes van een feitelijke ver-
eniging. Dat geeft ruimte voor maat-
werk. Artsen moeten inspraak krijgen in 
de aanwervingspolitiek van ziekenhui-
zen die onderling in een netwerk zitten.

P.S.

De visie over netwerken  
van Peter Degadt (Zorgnet-Icuro)  

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

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

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

Zeer zelden: zuivere aplasie van de rode bloedcellen1

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

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

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:
Vaak: anorexie1

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

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

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

Zeer zelden: perifere neuropathie2, paresthesie2

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

Maagdarmstelselaandoeningen: 
Zeer vaak: nausea, diarree

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

Zelden: pancreatitis2

Lever- en galaandoeningen:
Soms: hepatitis2

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

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:
Vaak: artralgie2, spieraandoeningen1

Zelden: rabdomyolyse2

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

Onderzoeken:
Vaak: CPK verhoogd2, ALAT/ASAT verhoogd2

Zelden: amylase verhoogd1

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

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

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

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

Huid Rash (gewoonlijk maculopapulair of urticarieel)

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

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

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

Neurologisch/psychisch Hoofdpijn, paresthesieën

Hematologisch Lymfopenie

Lever/pancreas Verhoogde leverfunctiewaarden, hepatitis, leverfalen

Skeletspierstelsel Myalgie, zelden myolysis, artralgie, verhoogd creatinefosfokinase

Urologisch Verhoogd creatinine, nierfalen

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

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

W e wisten dat een terroristi-
sche aanslag mogelijk was, 
zelfs imminent om het in 

een aartsbisschoppelijke term uit te 
drukken. De onzekerheid is nu voorbij, 
op dinsdag 22 maart sloegen de bom-
men in op onze nationale luchthaven 
en een Brussels metrostation. Tiental-
len onschuldigen kwamen om of ble-
ven zwaargewond achter. Hulpdien-
sten deden bovenmenselijk hun best 
om iedereen van de rampplaatsen 
weg te halen en in goede verzorgende 
handen achter te laten.
En daarna, stilte, vragen maar ook 
beschuldigingen en nog meer vragen. 
Hoe is het zover kunnen komen en 
hadden deze aanslagen voorkomen 
kunnen worden? Volgens sommige 
nabestaanden van slachtoffers is het 
antwoord daarop duidelijk ja, zij gaan 
naar de rechtbank en beschuldigen de 
luchthaven van grove nalatigheid en 
zullen allicht een hoge schadevergoe-
ding eisen… Daarbij allicht onbewust 
geholpen door politiek getinte open 
brieven van luchthavenpersoneel.

Elk drama roept natuurlijk zijn vragen 
op en veiligheid van personentrans-
port is er steeds een onderdeel van. 
Als je een aanslag wil plegen en zo-
als hier duidelijk het geval was veel 
slachtoffers maken, dan zoek je plaat-
sen waar veel mensen op een klein 
oppervlak aanwezig zijn. Dan kom je 
automatisch bij evenementen en het 
openbaar vervoer terecht.

Al deze plaatsen bestaan uit een war-
me en een koude omgeving, de war-
me is dat deel van de infrastructuur 
waar iedereen toegang toe heeft en 
controles (nog) niet gebeuren. De kou-
de zone is dan de zone waar alle aan-
wezige personen gecontroleerd zijn of 
een toegangsbewijs (badge) hebben. 
Soms is de hele zone warm, in onze 
metrostations loopt iedereen vrij in 
en uit, bewaking is er meer als af-
schrikking dan beveiliging. Zij kunnen 
alleen verdachte situaties observeren 
en eventueel ingrijpen. Systematische 
controles zijn niet mogelijk.
Op onze luchthavens is de warme 
zone de inkomhal. De reizigers en 
hun entourage moeten nu eenmaal 
ergens binnenkomen. De koude zone 
is voorbij de controle van passagiers 
en hun handbagage. Aanslagen ge-
beuren in de warme zone of eventueel 
in de overgang tussenbeide. De con-
trole van personen en handbaggage is 

behoorlijk accuraat en zou nooit een 
spijkerbom laten passeren.
Als iemand die dikwijls vliegt (fre-
quent traveler) hebben wij al meer-
dere Europese en andere luchthavens 
van binnen en buiten gezien. Is Zaven-
tem volgens ons een zeef die terroris-
ten aanlokt? Geenszins, er zijn andere 
luchthavens in Europa waar er nog 
minder gecontroleerd wordt maar ze 
hebben allemaal warme en koude zo-
nes, nergens is de warme zone buiten 
het luchthavengebouw gelegen. En 
maak u geen illusies, het verschui-
ven van de grens tussen de warme en 
koude zone is geen oplossing: ze ver-
schuift alleen de locatie van mogelijke 
aanslagen. Om de gevolgen te mini-
maliseren moet men de densiteit van 
de personen in de warme zone mini-
maliseren, maar hoe doe je dat op een 
drukke internationale luchthaven?

Of de aanslag voorkomen kon worden 
is voer voor speculatie, na de feiten is 
elke analyse en conclusie gemakkelijk. 
Laten we de onderzoekers maar hun 
werk laten doen en vooral hopen dat 
uit de conclusies maatregelen volgen 
zonder politieke spelletjes of afreke-
ningen.

Over locaties voor aanslagen gespro-
ken, dit jaar zijn er Olympische en 
paralympische spelen in Brazilië, daar 
zullen enkele weken duizenden perso-
nen op een kleine oppervlakte samen-
stromen. Mogelijkheden te over om 
een vreselijke aanslag te plegen.
Er is natuurlijk meer, deze gigantische, 
kortstondige volksverhuizing is ook 
een uitdaging voor de volksgezond-
heid, verderop spreken we over het 
zikavirus, de recente uitbraken met 
gillain-barrésyndroom en microcefa-
lie als ernstige consequenties naast 
sterfte. Dit virus heeft al meer doden 
op zijn geweten dan de terroristische 
aanslagen bij ons. En ook hier speelt 
de densiteit een grote rol, die van de 
gastheer, de mens, en aan de andere 
kant, die van de vector, de steekmug-
gen. In Brazilië tracht men nu met 
man en macht de steekmugpopulatie 
zo laag mogelijk te krijgen met bestrij-
dingsmiddelen en hoopt men dat de 
densiteit aan bezoekers er niet on-
der zal lijden. De bezoekers brengen 
immers geld in het laatje, terwijl de 
muggen alleen maar geld kosten. ❚

Erik Briers PhD
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Editoriaal
Maart luidde dit jaar niet alleen de lente in, maar ook 
het einde van een tijdperk waarin we wisten dat het zou 
gebeuren maar niet wanneer. 

Zikavirus (ZIKV)
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Het zikavirus kwam plots in het wereldnieuws door een 
(redelijk) zeldzame consequentie, namelijk microcefalie, 
die dan nog vooral in Latijns-Amerika werd aangetroffen. 
In dit stuk willen we even op een meer systematische 
wijze over het zikavirus rapporteren.

Zikavirus, een flavivirus
Het zikavirus is geen nieuw virus, het 
werd reeds in 1947 ontdekt in een rhe-
susaapje in het Zikawoud in Uganda 
tijdens een studie over gele koorts. Het 
was snel duidelijk dat het een arbovirus 
betrof, overgedragen door muskieten. 
Het virus werd dan ook geïsoleerd uit 
Aedes africanus en 6,1% van de lokale 
bevolking was seropositief voor zikavi-
rusantilichamen.
De vector is niet steeds dezelfde, naast 
Aedes africanus wordt het virus ook 
overgedragen door Aedes ægypti en an-
dere familieleden.
Zikavirus hoort thuis in de familie van de 
Flaviviridae (Figuur 1) en in die familie 
bij het genus flavivirussen. Het zijn sfe-
rische virussen met een enveloppe, 40 
tot 50nm in diameter met enkelstrengs 
(+)-sense RNA, er zijn een 10,5 tot 11 
kb’s (nucleotiden). Dit viraal genoom 
codeert voor een gigantisch polyeiwit 
samengesteld uit 3.419 aminozuren dat 
in stukken wordt geknipt door de cellu-
laire machinerie (Figuur 2) (Figuur 3). Bij 
het verknippen worden drie structurele 
eiwitten gerealiseerd, een C-eiwit (cap-
side), een premembraaneiwit (prM) dat 
verder omgevormd wordt in een mem-
braaneiwit (M) en het enveloppe-eiwit 
(E). Dit enveloppe-eiwit speelt een rol 
bij de receptorbinding aan een doelcel 
en bij celfusie. De overige eiwitten zijn 
niet-structureel (NS) maar functioneel. 
Het virus reproduceert zich in zoogdieren 
in het cytoplasma en in de insectenvec-
tor in de celkern. Er is al veel onderzoek 
naar de functie van de niet-structurele 
eiwitten in flavivirussen en men gebruikt 
dezelfde kennis voor het zikavirus.

Tot dezelfde groep behoren bijvoorbeeld 
het denguevirus, het gele koorts virus 
en het tick-borne virus dat ook in Euro-
pa (vooral Centraal- en Oost-Europa) via 
teken wordt overgedragen en ernstige 
encefalitis kan veroorzaken. Voor dit virus 
bestaat er een vaccin. Ook voor een aan-
tal andere flavivirussen bestaan vaccins, 
zowel voor humane (bv. gele koorts) als 
voor veterinaire virussen zoals diegene 
die bij paarden encefalitis veroorzaken 
(bv. Western equine encephalitis virus).

In de vector, de (vrouwelijke) steekmug, 
heeft het zikavirus een incubatieperiode 
van 8-12 dagen, maximale virusniveaus 
werden bij Aedes ægypti aangetoond 20 
tot 60 dagen na infectie. De gemiddelde 
levensduur van de steekmug is evenwel 
korter van de aangegeven 60 dagen.
Voor het zikavirus zijn primaten (waaron-
der de mens) het voornaamste reservoir. 
Na infectie kan het virus aangetoond 
worden vanaf de dag van besmetting 
(vroegste vaststelling) tot een tiental 
dagen na de eerste symptomen.
Een andere manier van overdracht is 
via seksueel contact. Het virus werd 
aangetoond in sperma tot meer dan 60 
dagen na de primo infectie. Perinatale 
en congenitale infecties zijn eveneens 
mogelijk. Zikavirus was ook aanwezig in 
het speeksel van meer dan 19% van ge-
infecteerde personen. Wat dit betekent 
is evenwel niet duidelijk. Ten slotte is 
zoals bij andere flavivirussen overdracht 
via bloedtransfusies mogelijk. Tijdens de 
zika-epidemie in Frans Polynesië (2013-
2014) werd bij 3% van de asymptoma-
tische bloeddonoren zikavirus aange-
toond met een RT-PCR-test.

Figuur 1: De stamboom van de Flaviviridae, tussen haakjes het aantal 
species dat vandaag binnen elk genus wordt erkend.
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De vector en de spreiding
De vector van het zikavirus zijn steek-
muggen, met als meest bekende Aedes 
ægypti (Figuur 4) en Aedes albopictus 
(Figuur 5). Die laatste komt ook voor in 
België en Nederland. Er wordt aange-
nomen dat door de wijzigingen in het 
klimaat en de stijgende temperaturen in 
ons land de steekmug zich hier begint 
thuis te voelen. Of dit voldoende is om 
hier de cyclus gaande te houden is nog 
niet aangetoond. Bovendien is een vol-
doende hoge densiteit van steekmug-
gen nodig om de infectie vlot van de ene 
persoon naar de andere over te dragen. 
Een bekende intrede is natuurlijk het in-
ternationaal toerisme, waarbij een per-
soon met een viremie naar hier komt 
of een besmette mug meereist met een 
internationale vlucht.
Deze steekmuggen zijn ook verantwoor-
delijk voor de overdracht van andere vi-
russen uit de Flaviviridae-familie. Figuur 
1 geeft enkele voorbeelden van virussen 
die door steekmuggen en teken worden 
overgedragen.

Nadat het zikavirus in Uganda werd ont-
dekt in 1947 bleef het relatief verborgen 
en beperkt tot Afrika en Azië. De eerste 
epidemische uitbraak vond plaats in 2007 
op het eiland Yap (Micronesia) (3, 4, 5), 
waar in enkele maanden meer dan 70% 
van de bevolking besmet werd. 
In 2013-2014 werd opnieuw een grote-
re epidemische uitbraak vastgesteld in 
Frans Polynesië: meer dan 30.000 patiën-
ten zochten hulp en vermoedelijk meer 
dan 8.700 casussen werden verdacht.
Daarna volgden nog uitbraken op de 
Cook Islands (2014), Nieuw-Caledonië 
(2014) en de Paaseilanden (2014). In 2015 
volgde de grote uitbraak in Latijns-Ame-
rika, waar meer dan 1,5 miljoen personen 
besmet zijn met als hot area Brazilië.
Bij genetische analyses van geïsoleerde 
zikavirusstammen (6) zijn er duidelijk 
twee van elkaar te onderscheiden groe-
pen, een is terug te wijzen naar Afrika 
en de andere naar de infecties in Azië 
en Latijns-Amerika. Deze fylogeneti-
sche analyses leveren allemaal hetzelf-
de beeld op ongeacht het genoomdeel 

dat geanalyseerd wordt (E, NS1, NS3 of 
NS5). Dit kan uiteraard gevolgen heb-
ben bij de ontwikkeling van een vaccin.

Klinisch beeld  
van een zika-infectie
De incubatieperiode voor een zikavi-
rusinfectie is 2-12 dagen, maar meestal 
wordt er met 2-7 dagen gerekend. Het 
virus kan 3-5 dagen na de eerste sympto-
men aangetoond worden met uitlopers 
tot 11 dagen. Virustiters voor de eerste 
symptomen zijn niet bekend. In 80% van 
de infecties zijn er geen symptomen.
Tot de meest voorkomende symptomen 
horen koorts, hoofdpijn, conjunctivitis, 
een jeukende rode en warme huiduit-
slag (maculopapulair), gewrichtspijn 
(kleine gewrichten van de hand en voet), 
oedeem van de extremiteiten en zweer-
tjes in de mond…

Zeldzamer zijn het guillain-barrésyn-
droom, encefalitis, meningo-encefalitis 
en de mogelijke congenitale infectie met 
microcefalie en maculopathie (aantas-
ting van de centrale zone van het net-
vlies) als gevolgen.

Terwijl deze ernstige consequenties van 
een zikavirusinfectie aanvankelijk niet 
gezien werden, rapporteerden Oehler et 
al. (1) een eerste casus van GBS met vol-
doende gegevens. 

De eerste casus van met microcefalie 
werd in 2016 gerapporteerd door de 
groep van Jerney Mlakar (2). Zij stelden 
microcefalie vast bij een vrouw (25 jaar) 
die terugkeerde na een verblijf in Natal 
als vrijwilliger. Zij was zwanger bij haar 
terugkeer midden oktober 2015 en die 
zwangerschap die in Natal was opge-
volgd verliep normaal. Bij controles in 
Slovenië wegens veranderde beweeg-
lijkheid van de foetus bleken ernstige 
afwijkingen zoals te laag gewicht en 
grootte en een te kleine schedel. Wegens 
de slechte prognose voor de baby werd 
in overleg besloten tot een beëindiging 

van de zwangerschap. Het toegestane 
onderzoek van de foetus leverde duide-
lijke tekenen van microcefalie op en te-
kenen van een virale infectie. Omdat de 
vrouw terugkwam uit een gebied waar 
tijdens haar zwangerschap een uitbraak 
van het zikavirus heerste, werd specifiek 
hiernaar gezocht. Via diverse technieken 
zoals elektronenmicroscopie, immunof-
luorescentieonderzoek en RT-PCR-onder-
zoek kon de aanwezigheid van het zika-
virus aangetoond worden. Opmerkelijk 
was dat daar waar bij de moeder zika-
virus-RNA slechts zeer kort kon worden 
aangetoond, er bij de foetus zeer hoge 
hoeveelheden (6,5 x 107 viraal-RNA-ko-
pieën per milligram foetaal weefsel) 
viraal RNA aangetroffen werd. Dit wijst 
erop dat de foetus geen verweer heeft 
om het zikavirus te bestrijden en uit te 
schakelen. Dit maakt het foetale systeem 
een ideale kweekbodem voor het virus.

Het aantal fataal verlopende zikavirusin-
fecties is zeer laag, bij denguevirus is dit 
1-5% en bij chikungunya rond 0,1%.
Het grote aantal infecties in Latijns-Ame-
rika toont een stijgend aantal gevallen 
van het gillain-barrésyndroom (GBS). 
GBS vergt bij meer dan een kwart van 
de patiënten een intensieve verzorging 
en ongeveer 5% zal blijvende gevolgen 
hebben of sterven.

Bovendien worden in Brazilië bovenpro-
portionele aantallen babygeboortes met 
microcefalie vastgesteld (1.200 casussen 
in 2015 versus 163 per jaar daarvoor), 
waardoor lokaal strengere maatregelen 
worden genomen om besmetting te 
voorkomen en men vrouwen afraadt om 
tijdens een zikavirusuitbraak zwanger te 
worden…

Diagnostiek
Om het zikavirus met zekerheid aan te 
tonen zou men het moeten isoleren en 
kweken uit een besmet persoon. Kweek 
van het zikavirus is mogelijk in celcultu-
ren waarbij gebruikgemaakt kan worden 

Figuur 2: De structuur van het genoom van een flavivirus. Dit is ook de 
structuur van het genoom van het zikavirus met de eiwitten.

Figuur 3: Structuur van een flavivirus met de belangrijke structurele  
en niet-structurele eiwitten (NS).

Figuur 4: Aedes ægypti tijdens een bloedmaal.
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van onrijpe dendritische cellen, huma-
nehuidfibroblasten of epidermale fibro-
blasten. Er zullen zeker nog andere ge-
schikte celtypes zijn.
Het probleem met het echt isoleren van 
het virus is niet zo zeer of het kan maar 
wel dat de periode van viremie erg kort 
is en dat de symptomen vaak pas optre-
den als de viremie al op de terugkeer is. 
Bovendien is het kweken tijdrovend en 
is het resultaat nooit 100%. 
Daarom zal men gebruikmaken van het 
opsporen van het virale RNA via een RT-
PCR-test (reverse transcriptase-PCR) (10) 
waarbij meerdere primers beschikbaar 
zijn. Deze testen zijn behoorlijk gevoe-
lig, maar alleen zeker in de vroege stadia 
van de infectie. Bij sommige patiënten 
is het venster waarbij het virus aange-
toond kan worden slechts enkele dagen.
Zoals bij elke infectie is het immuunsys-
teem snel geactiveerd en worden anti-
lichamen geproduceerd die trouwens 
voor het opkuisen van het virus zullen 
zorgen. De eerste antilichamen die men 
kan aantonen zijn van het IgM-type, 
gevolgd door antilichamen van het IgG 
type. Hiervoor bestaan enkele testen, 
vooral voor het opsporen van IgM-anti-
lichamen. Het CDC (Centers for Disease 
Control US) heeft zijn eigen zika-anti-
IgM-test ontwikkeld, “Zika MAC-Elisa”. 
Deze test is door het FDA wegens de 
dringende behoefte toegelaten in de VS. 
Deze toelating zal niet tot een snelle ver-
koop leiden aangezien het CDC de test 
ter beschikking zal stellen van een be-
perkt aantal laboratoria.
In Europa heeft EURIMMUN-test-kits 
beschikbaar voor de serumdiagnose van 
een zikavirusinfectie. Zij bieden zowel 
een IgM (anti E)-antilichaambepaling als 
een IgG (anti NS1)-bepaling aan. Deze 
zijn niet door het FDA goedgekeurd 
maar in Europa is dat geen beletsel. Ook 
andere bedrijven zijn op dit ogenblik 
druk op zoek naar een geschikt diagnos-
ticum.
EURIMMUN biedt ook geïnfecteerde cel-
len aan met respectievelijk dengue (1-4), 
chikungunya en zikavirus. Deze kunnen 
door middel van een immunofluores-
centietest de aanwezigheid van IgM- of 
IgG-antilichamen in het serum aantonen 
en een differentiatie tussen de verschil-
lende virussen (door titreren) toelaten.
Het grote probleem is de kruisreactivi-
teit met andere flavivirussen zoals den-

gue en met chikungunyavirus, virussen 
die in dezelfde gebieden op hetzelfde 
ogenblik actief (kunnen) zijn.

Ten slotte kan men ook een serumneu-
tralisatietest (PRNT) uitvoeren. Hierbij 
wordt serum van een patiënt gemengd 
met een zikaviruscultuur en zal men na 
een incubatieperiode nagaan of het pa-
tiëntenserum in vergelijking met een re-
ferentiekweek de groei heeft afgeremd. 
Zikavirus wordt dan ook te koop aan-
geboden in een geschikt formaat (ook 
EUR IMMUN heeft de nodige testkits).

Het diagnostisch algoritme kan dan het 
volgende zijn (vrij naar CDC): indien een 
serumstaal bekomen is minder dan ze-
ven dagen na de start van symptomen 
kan een moleculaire test uitgevoerd 
worden voor elk van de drie virussen 
(zika, dengue en chikungunya). Een po-
sitief resultaat levert een bevestiging 
op voor het geteste virus. Een negatief 
resultaat vraagt om een antilichaambe-
paling. 
Een antilichaambepaling kan vanaf 4 da-
gen na de eerste symptomen uitgevoerd 
worden voor elk van de drie virussen. 

Een negatief resultaat wordt als nega-
tief beschouwd en een positief als een 
vermoedelijke besmetting die met een 
overeenkomstige serumneutralisatie-
test kan worden bevestigd.
Bij een zwangere waarbij bloed werd 
afgenomen twee tot twaalf weken na 
de reis wordt een zika-antilichaambepa-
ling uitgevoerd. Is het resultaat negatief 
dan wordt verder geen gevolg gegeven. 
Is het resultaat positief dan wordt een 
dengueantilichaambepaling uitgevoerd, 
is deze negatief dan gaat men uit van 
een zikavirusinfectie. Is deze bepaling 

Figuur 5: 
Aedes albopictus of de tijgermug.
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positief dan gaat het allicht om een an-
der flavivirus en worden serumneutrali-
satietesten uitgevoerd. Bij een zwangere 
worden uiteraard de andere opvolgings-
mogelijkheden voortgezet om eventueel 
microcefalie tijdig te detecteren.

Behandeling – preventie
Bij een zikavirusinfectie kan men alleen 
ondersteunend en symptoomgericht 
behandelen (7). Er zijn geen specifie-
ke geneesmiddelen beschikbaar op dit 
moment. Een bijkomend probleem is de 
korte incubatietijd en de korte periode 
van viremie.

Het is wel nuttig dat personen die ge-
beten zijn en symptomen (griepaal) ver-
tonen de eerste weken het nodige doen 
om niet gebeten te worden door steek-
muggen. Zij zijn namelijk een reservoir 
van waaruit nieuwe besmettingen kun-
nen starten.
De essentie blijft dan ook een besmet-
ting te voorkomen, m.a.w. steekmug-
genbeten voorkomen. Dat helpt even-
eens tegen andere arbovirussen. De 
persoonlijke bescherming kan bestaan 
uit geïmpregneerde slaapnetten en 
mugafstotende lotions. Waarbij er reke-
ning gehouden moet worden dat alleen 
voor de nacht smeren niet voldoende is, 
er zijn steekmuggen die tijdens de nacht 
actief zijn, andere verkiezen de dag en, 
om het nog wat complexer te maken 
er zijn steekmuggen die ervan houden 
om binnenshuis te steken en andere in 
de open lucht. Bovendien werken deze 
lotions ook maar een beperkte duur, bij 
goed aanbrengen een achttal uren.
Bij het strandbezoek moeten we ons 

ook nog eens tegen de zon beschermen. 
20 minuten na het aanbrengen van de 
zonnebescherming is het aan te beve-
len de muggenlotion aan te brengen en 
deze zeker niet te vergeten.
Er is een ruime keuze uit producten maar 
deze zijn niet gelijk, sommige werken 
slechts heel kort en andere hoegenaamd 
niet. De ultrasone speeltjes werken bij-
voorbeeld niet tegen steekmuggen.
Bij dat alles mogen wij natuurlijk de 
andere virussen en parasieten niet ver-
geten, zoals de vaccinatie tegen gele 
koorts en de bescherming tegen malaria.

Op populatiebasis is het controleren van 
de vectorpopulatie natuurlijk belangrij-
ker maar ook moeilijker. Het volstaat al 
lang niet meer om stilstaand water te 
vermijden (het plasje water in wegge-
worpen autobanden). Het gebruik van 
chemische producten moet zorgvuldig 
opgevolgd worden om de effectiviteit te 
controleren. Niet alle steekmuggen zijn 
even gevoelig. Alle maatregelen om de 
vectoren onder controle te houden heb-
ben een effect op alle besmettingen die 
zij overdragen. Vaak zijn er gelijktijdig 
uitbraken met meerdere flavivirussen. 

Aangezien flavivirussen ook via een 
bloedtransfusie worden overgedragen 
(8), is het raadzaam om na een reis naar 
een ‘zikazone’ de transfusiearts te raad-
plegen alvorens bloed te geven. Hetzelf-
de geldt voor onbeschermde seksuele 
contacten, indien er geen symptomen 
waren zou men best gedurende 28 da-
gen bescherming gebruiken en bij symp-
tomen zes maanden, aangezien men 
verhoogde zikaconcentraties heeft kun-
nen aantonen in sperma.

Bescherming, biosafety
Zikavirus is niet bestand tegen kalium-
permanganaat en diethylether. Tempera-
turen boven de 60°C kunnen eveneens 
het zikavirus vernietigen. Ethanol 10% 
verdunning toont daarentegen geen 
desinfecterende activiteit.
Voor laboratoriumwerk wordt zikavirus in-
gedeeld in klasse twee of drie, waarbij drie 
een hoger risico inhoudt dan twee. Met 
een klasse twee scoort zika even hoog als 
Aspergillus flavus. Binnen de groep flavivi-
ridae gaan de scores van twee tot drie. Zo 
zijn dengue, hepatitis C-virus en tick-bor-
ne encephalitis virus niveau drie.
Biosafetyklasse twee vergt slechts een-
voudige maatregelen, het laboratorium 
is beperkt toegankelijk, er mag op open 
werktafels gewerkt worden, deuren 
blijven gesloten en ramen kunnen niet 
open. Het moet mogelijk zijn om de 
ruimte integraal te ontsmetten. Alle af-
val wordt ontsmet.
Biosafetyklasse drie mag enkel in speci-
ale ruimten die permanent in onderdruk 
staan. Toegang enkel in aangepaste kle-
ding en via een sas en de werkzaamhe-
den gebeuren in speciale handschoe-
nenkasten of veiligheidswerkbanken. 
Afvalmateriaal moet dubbel verpakt en 
ontsmet worden voor het de ruimte mag 
verlaten voor steriliserende vernietiging.

Reisadvies
Wegens de bestaande dreiging van zika-
virusinfectie in landen (Figuur 6) die ook 
door landgenoten in het kader van hun 
vakantie of weldra als supporter worden 
bezocht, brachten onze diensten reis-
geneeskunde aangepaste adviezen uit.

Belangrijk voor vrouwen die zwanger 
zijn of dat wensen te worden is om alle 
niet-noodzakelijke reizen naar grote de-
len van Zuid- en Centraal-Amerika en de 
Caraïben uit te stellen (www.reisgenees-
kunde.be).
Het blijft belangrijk om zich tijdens de 
reis te beschermen tegen beten door 
steekmuggen zoals hoger omschreven.
Speciale aandacht zal natuurlijk gaan 
naar de Olympische Spelen (9) in Rio 
de Janeiro (5-21 augustus 2016) en de 
Paralympische Spelen (7-12 september 
2016), beide in Brazilië. Op de website 
van het CDC is er een speciale pagina 
met uitgebreide gezondheidsinformatie 
te vinden (wwwnc.cdc.gov/travel/no-
tices/alert/2016-summer-olympics-rio). 
Reizigers mogen uiteraard de andere 
reisrisico’s niet vergeten. Een bezoek aan 
een gespecialiseerde reisgeneeskundige 
dienst is ten zeerste aanbevolen. ❚

Erik Briers PhD
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E en zalmroze, glanzend oppervlak, 
versierd door een keurig netwerk 
van rode en blauwe bloedvaat-

jes die er in een bladervormig patroon 
doorheen trekken. Zachtjes pulserend 
op de maat van de hartslag. Hersenen 
zijn ronduit schitterend! Die magie is 
echter afwezig wanneer je de hersenen 
na de dood bekijkt: een koude, grijze 
massa in plakjes of op sterk water. Het is 
moeilijk te bevatten dat die anderhalve 
kilo (voor vrouwen nog een paar onsjes 
minder) goed doorbloed vet en eiwitten 
het denken, doen, voelen en ervaren van 
een mens bepalen. Lang werd dan ook 
ontkend dat dit het geval is. Dit schisma 
tussen hersenen en geest kwam de kerk 
ook bijzonder goed uit. Van hersenen 
blijft immers weinig over na de dood, 
een onstoffelijke geest kan door naar het 
hiernamaals.

Dit schisma leidde tot twee specialismen 
die het brein bestuderen: de psychiater 
en de neuroloog. Met zelfs twee ver-
schillende behandelsettings: er bestaat 
een aparte geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ), grotendeels buiten het zieken-
huis. Naarmate we ook de hogere her-
senfuncties beter begrijpen, wordt deze 
tweedeling steeds kunstmatiger. Veran-
dering van persoonlijkheid is vaak het 
grootste probleem voor patiënten met 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 
Toch moeten deze patiënten nu nog 
steeds behandeld worden binnen de 
GGZ of bij een neurologie- of revalidatie-
afdeling. Dat is niet meer van deze tijd.

Binnen het schizofrenieonderzoek vin-
den we een klein deel van de patiënten 
met auto-immuunlichamen tegen de 
NMDA-receptor. Immuunsuppressiva 
kunnen bij hen alle klachten oplossen, 
incl. cognitieve en negatieve sympto-
men. Psychiaters zijn echter niet ge-
schoold in diagnostiek en behandeling 
van zo’n auto-immuunencefalitis, dit 
beeld wordt wellicht vaak gemist. Pati-
enten met parkinson vertonen een breed 
scala aan klachten, deels door medicatie 
geïnduceerd, waar de neuroloog slechts 
beperkt voor is opgeleid. Eén ‘breinspe-
cialist’, die van alle markten thuis is, kan 
deze patiënten een complete behande-
ling bieden. 

De afgelopen drie jaar besteedde ik een 
goed deel van mijn avonden aan ‘Hape-
rende Hersenen’ (zie kader). In dit boek 
vertel ik het verhaal van negen patiënten 
met de ziekte van Parkinson, bipolaire 
stoornis, multiple sclerose, het syn-
droom van Gilles de la Tourette, de ziek-
te van Alzheimer, schizofrenie, de ziekte 
van Huntington, NAH en dwangstoornis. 
Bij het schrijven viel mij op dat bij geen 
enkele van deze aandoeningen de klach-
ten beperkt blijven tot één domein. De 
meeste hoofdpersonen hadden eerst al-
gemene, milde klachten. Het duurde bij-
na altijd jaren voordat de klachten spe-
cifieker werden en de diagnose gesteld 
kon worden. Ergo: hersenaandoeningen 
beginnen sluipend. Naast de specifieke 
symptomen per aandoening, zoals psy-
chose, manie, tremor, krachtverlies en 
tics, zijn er steeds algemene klachten 
die voor een groot deel overlappen. Het 
is eerder een nuanceverschil tussen de 
aandoeningen dan een absoluut ver-
schil. Bijna alle hoofdpersonen uit mijn 
boek vertelden dat ze een periode met 
somberheid doormaakten.

Er zijn eveneens veel overeenkomsten 
voor de onderliggende mechanismen 
van hersenaandoeningen. Meestal is er 
sprake van een combinatie van erfelijke 
aanleg en ongunstige omstandigheden 
(steevast stress). Waarschijnlijk bestaan 
er van deze aandoeningen verschillende 
vormen die ook een andere aanpak voor 
diagnostiek en behandeling vereisen. 
Steeds duiken the usual suspects op. 
Verhoogde activering van het immuun-
systeem is zo’n algemene factor. Een ac-
tief afweersysteem biedt extra bescher-
ming tegen kanker, maar vormt juist 
een risico voor de meeste hersenaan-
doeningen. Andersom zorgen schade, 
eiwitophoping of andere afwijkingen in 
de hersenen, juist voor extra activering 
van de afweercellen. Hoge concentraties 
pro-inflammatoire eiwitten, zoals TNF- 
alfa en IL-6, geven iemand de neiging 
zich af te zonderen. Misschien was dit 
een evolutionair voordeel om besmet-
telijke ziekten minder snel endemisch 
te laten worden. Remming van deze im-
muunactivering laat voor veel aandoe-
ningen voorzichtige positieve bevindin-
gen zien.  Onvolledige verbranding van 

suiker, door verminderde functie van de 
mitochondriën, is een andere algemene 
factor. Genetische aanleg voor ‘zwakke 
mitochondriën’ is een risicofactor voor 
veel hersenaandoeningen. Ook hier gaat 
de relatie naar beide kanten: afbraak-
producten in de neuronen verstoren de 
mitochondriën en de suikerverbranding.  

Een ander mechanisme is een verstoord 
evenwicht tussen vrije radicalen en an-
tioxidanten. Tot slot is er heel vaak een 

verminderde aanmaak van groeifacto-
ren, zoals BDNF (Brainderived Neurot-
rophic Factor), waardoor de uitgroei van 
jonge hersencellen achterblijft. Dit tekort 
aan groeifactoren kan samenhangen 
met de neiging tot somberheid. Een aan-
tal behandelingen, zoals hardlopen, anti-
depressieve medicijnen, lithium en elek-
troconvulsieve therapie stimuleert de 
aanmaak van groeifactoren. Het is geen 
toeval dat deze behandelingen effec-
tief zijn tegen depressie. Bovenstaande 
mechanismen staan niet los van elkaar. 
Kortom, hersenaandoeningen gaan het 
hele brein aan, niet slechts het psychia-
trische of het neurologische deel. Kennis 
van beide terreinen is onontbeerlijk voor 
een complete, innovatieve behandeling 
van patiënten. ❚

Prof. dr. Iris Sommer
Hoogleraar psychiatrie UMC Utrecht
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Hoogste tijd voor  
één breedgeschoolde hersenspecialist

Het historische onderscheid tussen de nietstoffelijke 
geest en de hersenen als centrum voor zintuiglijke 
waarneming en beweging is duidelijk achterhaald.  
Dit onderscheid ligt nu wel nog aan de basis van 
psychiatrie en neurologie als twee verschillende 
specialismen. Kennis van beide terreinen is onontbeerlijk 
voor een complete, innovatieve behandeling.

OPINIE

Prof. dr. Iris Sommer. 
Fotografe: Petra Oudshoorn.

V rijwel iedereen krijgt in zijn 
leven te maken met een of an-
dere hersenaandoening: zelf, 

of in de naaste omgeving. Toch is er bij 
de meeste mensen maar weinig over 
bekend. In dit boek geeft Iris Sommer 
mensen met verschillende aandoenin-
gen een gezicht en een stem. Aan de 
hand van hun ervaringen worden het 
ontstaan, verschijnselen, diagnostiek 
en de behandeling van verschillende 
hersenaandoeningen toegelicht.

‘Haperende hersenen’ wordt ingeleid 
door Dick Swaab. Het bevat alle infor-
matie die artsen een patiënt en zijn 
familie willen geven als een consulta-
tie de hele middag kon duren.

Haperende hersenen  | Iris Sommer | ISBN 978 94 600 3058 1 | ebook 978 94 600 3063| paperback | 18,95 | 28 augustus 2015

Haperende hersenen – Iris Sommer  
(met een inleiding van Dick Swaab)
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Dokters zetten mee schouders onder nieuwbouw Mol

H et Heilig Hartziekenhuis in Mol investeert tien miljoen in een nieuwbouw 
voor consultaties, klaar tegen september. De artsen dragen een stukje bij 
via een percentage op hun honoraria.

De samenwerking tussen de vier Kempense ziekenhuizen AZ Herentals, AZ 
Turnhout, AZ St.-Dimpna Geel en Heilig Hart Mol wordt steeds verder aangehaald. 
Dat samenwerkingsverband staat ook bekend als AZAT (Algemene Ziekenhuizen 
Arrondissement Turnhout). Maar daarnaast moest Mol ook een oplossing 
zoeken voor de steeds krapper wordende werkruimte. Onlangs raakte de kogel 
door de kerk: er komt een nieuwbouw consultaties voor interne geneeskunde  
(22 consultatielokalen).

Ook de nierdialyse wordt er gehuisvest. Als alles verloopt zoals gepland, zal 
die nieuwbouw in een mum van tijd worden afgerond om tegen september al 
in gebruik te komen. “Dat kan zo snel omdat we houtstructuurbouw hanteren. 
Behalve het geraamte dat uit beton bestaat, werken we met houten panelen die al 
in de fabriek worden klaargemaakt. De kostprijs is vergelijkbaar met een andere 
nieuwbouw, maar het gaat veel vlugger”, aldus Ivo Jacobs, medisch directeur. 

“Een strategische studie maakte eerder duidelijk dat ons basisziekenhuis aan 
uitbreiding toe was voor het ambulante deel consultaties. Na overleg met de 
medische raad hakten we de knoop door.”

De artsen investeren deels mee in de nieuwbouw door een groter percentage van 
hun honoraria (2% op de nettohonoraria na aftrek van alle kosten) af te staan voor 
de nieuwbouw. Daarnaast moet de verhoogde activiteit door de uitbreiding van de 
medisch-technische diensten geld in het laatje brengen 
De medische raad won sinds kort aan invloed. Eind vorig jaar werd bekend dat 
de raad van bestuur een nieuwe voorzitter kreeg, maar ook twee nieuwe leden, 
voorgedragen door de medische raad: dr. Griet Vander Velpen, medisch directeur 
van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en Elke Panis, CFO van het ZOL. Ze hebben 
beiden stemrecht bij de raad van bestuur. 
Dat lijkt erop te wijzen dat Mol de banden tevens wil aanhalen met het ZOL. Een 
visie die Ivo Jacobs dan weer ontkent: “We kwamen eerder toevallig bij hen uit. 
We zochten competente mensen die uiteraard geen praktijk mochten voeren in ons 
ziekenhuis om belangenvermening te vermijden. Verder blijven we sterk inzetten 
op het Kempense AZAT.”

ZIEKENHUISNIEUWS
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AZ Sint-Maarten:  
op naar 650 bedden

D okter Erwin Schroyens, medisch directeur van AZ Sint-Maarten, geeft 
een stand van zaken bij de nieuwbouw die stilaan in een beslissende 
fase komt (afwerking gepland in 2018). Zoals bekend zullen drie 

voormalige campussen er hun stek vinden in een nieuwbouw met 650 bedden 
(de helft eenpersoonskamers). “We proberen zoveel mogelijk het ziekenhuis als 
een modulaire unit waar de meeste zorg kort bijeen gegeven kan worden om de 
loopafstanden te beperken”, aldus dr. Schroyens. “Deze modulaire units kunnen 
vlot inspelen op nieuwe evoluties zoals het kortverblijf op de materniteit.”

Het ziekenhuis, centraal gelegen in de provincie, zal ook een fly-over nodig 
hebben om de verkeersstroom die het teweegbrengt, te ontsluiten. Hierover 
zijn onderhandelingen aan de gang met de overheid.

Directeur planning en ontwikkeling Nico Garmyn verwoordt het zo: “De spoed 
ligt onmiddellijk naast de medische beeldvorming, het dagziekenhuis en het 
verloskwartier naast het OK. Zo verhogen we de efficiëntie van het personeel 
en de loopafstanden van patiënten en bezoekers. De stroom ambulante 
patiënten is ook gescheiden van die van de gehospitaliseerde patiënten. Een 
buitenzonnewering zorgt ervoor dat de patiënt altijd naar buiten kan kijken, ook 
al schijnt de zon.”

Meer info op onze site, met het integrale video-interview van medisch directeur 
dr. Schroyens en directeur Garmyn.
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Renovatiewerken campus 
Sint-Jan ZOL

E r lopen ingrijpende renovatiewerken op campus Sint-Jan, voornamelijk 
in het consultatieblok. Onder meer het nieuwe ‘Atrium’ met 
wachtplaatsen voor diverse raadplegingen wordt opgeleverd tegen het 

bouwverlof. Eind januari 2017 komt hier ook nog een wachtruimte bij voor de 
raadplegingen van Orthopedie.

Maar ook op andere locaties wordt er intensief verbouwd. Zo verhuist de dienst 
Gastro-Enterologie vóór het bouwverlof terug naar zijn vertrouwde stek op de 
eerste verdieping van de C-blok. De vernieuwde dienst Medische Beeldvorming 
wordt in vier fases in gebruik genomen. De oplevering van de laatste fase is 
gepland in het voorjaar van 2017.

De werken voor het nieuwe Zintuigenplatform (Mond-Keel-Aangezicht, Neus-
Keel-Oor en Oogziekten) starten begin volgend jaar in twee fasen. In de zomer 
van 2018 zou deze nieuwe raadplegingsruimte op de eerste verdieping achter 
de inschrijvingshal klaar moeten zijn.

Jessa op weg  
naar NIAZ-Qmentum-
accreditatie?

J essa was in 2008 het eerste ziekenhuis in België met een internationaal 
kwaliteitslabel via NIAZ. Vier jaar later werd de accreditatie vernieuwd. 
Inmiddels was NIAZ zelf aan een upgrade toe, NIAZ Qmentum. En 

opnieuw is Jessa kandidaat om dit label als eerste in de wacht te slepen in ons 
land. Na een intense externe audit is het bijna zo ver. 

Volgens onze informatie ziet het er goed uit voor deze derde accreditatie. Het 
nieuws wordt omstreeks de tijd van deze publicatie bevestigd. Het zou alleszins 
een opdoffer zijn mocht het niet lukken, want Jessa heeft als slogan: “Kwaliteit 
zit in ons DNA”. ❚
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Thomas’ diagnosis 
was difficult.
We make sure his 
treatment isn’t

Orphan Europe is a unique 
pharmaceutical company. 

Since 1990 we have specialised 
in bringing orphan drugs to 

market for rare diseases. We 
are committed to improving the 

diagnosis and management of 
these diseases by strengthening 

collaboration and building 
expert networks. Patients like 
Thomas and their families are 

central to our planning, our 
thinking and our actions.

We take rare 
diseases personally

www.orphan-europe.com

Corporate - 2013 - 04

19311 Orphan Europe Corporate Master Ad A5 v3.indd   1 30/10/2013   11:53

e Forms is een universeel sjabloon 
dat in alle pakketten kan wor-
den ingebouwd. Het beoogt op 

een eenvoudige manier gegevens uit 
het EMD naar specialisten en diensten 
te versturen. Het is beschikbaar op een 
centraal platform, zodat het gemakkelijk 
kan worden geüpdatet. De geadresseer-
de bepaalt welke gegevens hij nodig 
heeft. Hij betaalt voor de ontwikkeling 
en de updates. De gegevens worden 
verstuurd via eHealthBox.

Goed registreren in het EMD is an-
dermaal de basis. Als dat niet correct 
gebeurt, zullen de eForms handma-
tig moeten worden ingevuld. Als het  
dossier in orde is, gebeurt de invulling 
automatisch.

Voorbeelden van eForm-toepassingen 
zijn:
• Handicare: dit stemt overeen met 

formulieren 3 en 4 voor personen 
met een handicap. Het tijdrovend 
handmatig invullen van deze 
formulieren zal dus in de toekomst 
automatisch kunnen gebeuren. 
Handicare is klaar. Het moet nog alleen 
ingebouwd worden in de pakketten;

• de liaisonfiche: een medische fiche ter 
attentie van de woonzorgcentra;

• aangifte van werkongeschiktheid voor 
de ziekenfondsen;

• preoperatieve documenten voor 
de ziekenhuizen. Het is mogelijk 
één format te ontwikkelen voor 
alle ziekenhuizen, maar met 
eForms kunnen ziekenhuizen 
tot een individueel bepaalde 
gegevensverzameling overgaan.

Op langere termijn zal er daarnaast een 
universeel attest voor arbeidsonge-
schiktheid worden ontwikkeld, maar dat 
zal er dit jaar niet meer komen. Waar-
schijnlijk zullen ook de aanvragen van 
laboratoriumtests en beeldvorming via 
eForms geautomatiseerd worden.

Handicare
Voor het gebruik van Handicare zal de 
patiënt bij een sociale dienst formulie-
ren 3 en 4 aanvragen. Er vindt op dat 
niveau een triage plaats, zodat het aan-
tal onterechte aanvragen bij de huisarts 
zal afnemen. Voor de terechte aanvragen 
krijgt de arts via eHealthBox een mel-

ding dat patiënt X een aanvraag gedaan 
heeft. Die wordt automatisch vanuit 
het EMD ingevuld (aandoeningen, an-
tecedenten, enzovoort). Er moet alleen 
nog wat handmatig geordend worden 
om overbodige gegevens te verwijde-
ren. Het ingevulde formulier wordt via 
eHealthBox naar het Riziv verstuurd. De 
doorgegeven informatie zal enkel door 
het Riziv worden gebruikt en stroomt 
niet door naar andere instanties, zoals 
het CARA.

Het invullen kan plaatsvinden tijdens of 
buiten het consult. Men werkt ook aan 
een terugkoppelingssysteem vanuit het 
Handicare-formulier: als het EMD niet 
helemaal in orde is en de arts handmatig 
gegevens toevoegt, zou die extra infor-
matie automatisch naar het EMD door-
stromen. Er wordt vanuit de huisartsen 
ook gevraagd dat er een automatische 
melding zou komen van de beslissing 
van het FOD over de handicap.

Enige tijd geleden is er een poging ge-
weest om de Sumehr te gebruiken voor 
het beoordelen van de handicap. Dat 
concept is verlaten. De Sumehr is voor 
deze doelstelling niet geschikt.

Liaisonfiche
De liaisonfiche is een concept dat al be-
staat, via het KB, over de woonzorgcen-
tra. De fiche omvat gegevens die nuttig 
kunnen zijn bij hospitalisatie, interventie 
door de wachtdoende huisarts of voor 
communicatie van zorginstructies. De 
gegevens worden toegevoegd aan het 
dossier van het woonzorgcentrum. Op dat 

niveau moet er een elektronisch systeem 
van toegangsrecht worden ontwikkeld. In 
de praktijk betekent dit dat de gegevens 
alleen kunnen worden geraadpleegd door 
de wachtdoende huisarts en de hoofdver-
pleegkundige. De liaisonfiche wordt uitge-
test via een proefproject in Leuven.  ❚

Michèle Langendries
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eForms komt eraan: eindelijk eenvormigheid
Vlotte communicatie van huisartsen met specialisten 
en verschillende diensten vanuit het EMD blijft een 
probleem, omdat ieder pakket daarvoor zijn eigen 
oplossingen aanreikt. eForms maakt het mogelijk dit soort 
communicatie beter te standaardiseren.

P etra De Sutter sleept de prijs 
voor De Maakbare Mens in de 
wacht. Ze wordt gelauwerd 

voor haar grensverleggende 
werk als wetenschapper, dokter 
en opiniemaker. De prijs wordt 
tweejaarlijks uitgereikt aan een 
of meer personen die bijdragen 
tot een beter begrip van 

medische ontwikkelingen en hun 
maatschappelijke uitdagingen. 
Gynaecoloog De Sutter is diensthoofd 
van de afdeling Reproductieve 
Geneeskunde van het UZ Gent. Ze 
is ook actief als senator voor Groen 
en publiceerde onlangs het boek 
(Over)leven (zie ook onze vorige 
editie met een portret van De Sutter 
in een focus over transgenders). In 
dat boek beschrijft ze de evolutie 
die ze als transgender meemaakte. 
Een citaat uit onze focus: “Ik hou me 
bezig met het transgenderthema, ivf, 
stamcelonderzoek en ik ben lesbisch, 
dus ik ben voor alles ‘het symbool’ 
voor die mensen die daar tegen zijn.” 
Petra De Sutter was in 2014 de 
eerste Belgische transvrouw 
op een verkiezingslijst voor het 
parlement. Ze werkte mee aan de 
wet Medisch Begeleide Voortplanting, 
de Embryowet en de wet over 
transseksualiteit. ❚

P.S.

Prijs Maakbare Mens voor Petra De Sutter
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In plaats van voor de zoveelste keer 
een uiteenzetting te geven over het 
ijzermetabolisme, de diagnose van 

een ijzertekort en de waaier aan supple-
menten die er bestaan, willen we het 
hebben over bepaalde vaak chronische 
ziekten die een ijzertekort veroorzaken dat 
vaak veronachtzaamd wordt, en waar-
bij een eenvoudig ijzersupplement de 
levenskwaliteit van de patiënt in belang-
rijke mate kan verbeteren of het ziekte-
verloop zelfs gunstig kan beïnvloeden.

IBD’s en 
ijzersupplementen:  
kies de juiste 
toedieningsweg
IJzertekort en ferriprieve anemie zijn 
twee frequente extra-intestinale gevol-
gen van chronische inflammatoire dar-
maandoeningen (IBD’s). Dat blijkt zeer 
duidelijk uit de resultaten van een uitge-
breid onderzoek dat in 9 Europese landen 
werd uitgevoerd bij 344 gastro-entero-
logen en dat in december 2013 door J. 
Stein gepubliceerd werd in het tijdschrift 
European Journal of Gastroenterology 
and Hepatology. Van de 1.404 gerekru-
teerde patiënten vertoonde 76% een 
ijzertekort. In de specifieke groep van 
patiënten met een bewezen ferriprieve 
anemie, was die in 15% van de geval-
len ernstig en in 56% van de gevallen 
matig ernstig. Hoewel 92% wel degelijk 
een ijzersupplement kreeg, was dat in 
de grote meerderheid, of in 67% van de 
gevallen, een oraal supplement. Slechts 
28% kreeg een i.v. behandeling, terwijl 
die volgens internationale experts de 
voorkeur heeft bij IBD’s. Die therapeu-
tische beslissing is moeilijk te begrij-
pen. Een erg recente meta-analyse die 
in januari 2016 door het Italiaanse team 

van S. Bonovas gepubliceerd werd in 
het tijdschrift Medicine, heeft immers 
niet alleen aangetoond dat een ijzersup-
plement dat i.v. wordt toegediend het 
hemoglobinegehalte met meer dan 2g/
dl verhoogt dan een oraal supplement 
(OR: 1,57), maar ook dat een i.v. behan-
deling duidelijk minder vaak wordt 
stopgezet wegens intolerantie of bijwer-
kingen dan de orale vorm (OR: 0,27). Tot 
slot treden er ook minder gastro-intesti-
nale bijwerkingen op als de behandeling 
i.v. wordt toegediend.

Correctie van de anemie 
voor de interventie
Volgens de beschikbare studies ver-
toont tussen 14 en 76% van de chirurgi-
sche patiënten anemie voor de ingreep. 
Die vork is breed omdat de definitie 
van anemie, de aanwezige comorbidi-
teiten en het type chirurgie sterk varië-
ren van de ene tot de andere studie. De 
aanwezigheid van anemie net voor een 
chirurgische ingreep kan het risico op 
transfusies, de morbiditeit en de mor-
taliteit verhogen en de opname in het 
ziekenhuis verlengen. Het is dus nodig 
om die anemie te corrigeren, maar hoe 
dienen we het ijzersupplement het best 
toe? Een studie die in juni 2015 gepre-
senteerd werd op het jaarlijkse con-
gres van de EHA (European Hematology 
Association) geeft daar een gedeeltelijk 
antwoord op. Ze werd uitgevoerd door 
een onderzoeksteam uit Tasmanië onder 
leiding van dr. Kalafallah (LB2073). De 
onderzoekers rekruteerden 125 patiën-
ten die een zware orthopedische ingreep 
(70), of een abdominale (23), urogenita-
le (27) of algemene (5) ingreep moes-
ten ondergaan. De patiënten werden in 
twee even grote groepen verdeeld en 
kregen 2 tot 4 weken voor de ingreep 

een eenmalig ijzerinfuus (1.000mg ijzer-
carboxymaltose), of een dagelijkse ora-
le dosis van 325mg ijzersulfaat tot op de 
dag van de ingreep. De resultaten tonen 
aan dat het hemoglobinegehalte en het 
ferritinegehalte net voor de ingreep sig-
nificant meer gestegen waren bij de 
patiënten die het eenmalige infuus had-
den gekregen dan bij de patiënten die 
een oraal supplement hadden gekre-
gen, en dat die gehaltes ook 3 maan-
den na de ingreep behouden bleven. 
Bovendien hadden de patiënten die het 
ijzerinfuus hadden gekregen een betere 
levenskwaliteit (lichaamsbeweging, wel-
zijn, algemene gezondheidstoestand) en 
moesten ze gemiddeld 1 dag minder in 
het ziekenhuis blijven. Die eerste gunsti-
ge resultaten voor intraveneuze ijzersup-
plementatie, afkomstig van een kleine, 
niet-dubbelblinde studie, zullen hopelijk 
bevestigd worden door de PREVENTT-
studie, die wordt uitgevoerd volgens de 
regels van evidence-based medicine. In 
die studie worden momenteel zowat 500 
anemische patiënten gerekruteerd die 
een ingreep moeten ondergaan en zul-
len ook de behoefte aan transfusie, de 
postoperatieve complicaties en het her-
stel geëvalueerd worden.

Late afklemming 
navelstreng: 2 minuten 
verhogen ijzerkapitaal
Bij premature geboorten wordt aan-
bevolen om de navelstreng later af 
te klemmen (gemiddeld 2 tot 3 minu-
ten na de geboorte). Dat verhoogt het 
hematocriet bij de geboorte, verlaagt de 
behoefte aan transfusies voor neonatale 
anemie en het volume daarvan, en ver-
laagt ook het risico op intra-ventriculai-
re bloeding. Maar hoe zit dat bij aterme 

geboorten? Daar lopen de meningen uit-
een. Voorstanders van late afklemming 
hebben daarvoor 3 belangrijke argu-
menten. Het eerste is fysiologisch: late 
afklemming leidt tot een transfusie van 
80 tot 100ml, die het ijzerkapitaal van het 
kind met 20 tot 30mg/kg verhoogt en de 
ijzerbehoefte in de eerste 3 levensmaan-
den dekt. 
Het tweede argument is afkomstig 
uit een Cochrane-review uit 2013, die 
gebaseerd was op 15 studies bij ater-
me geboorten. Die toonde aan dat late 
afklemming het risico voor de moeder 
(uitstoting van de placenta, postpar-
tumbloedingen) niet verhoogt, en bij de 
baby leidt tot een hemoglobine dat 48u 
na de geboorte 1,5g/dl hoger is dan bij 
onmiddellijke afklemming. Dat verschil 
verdwijnt 3 maanden na de geboorte. 
Het derde argument is nog hypothe-
tisch en moet verder worden onder-
zocht. De neurologische ontwikkeling 
in de vroege kindertijd zou beter verlo-
pen omdat is aangetoond dat een ijzerte-
kort de neurologische ontwikkeling van 
de zuigeling in het gedrang kan bren-
gen. Tegenstanders wijzen vooral op het 
hogere risico op neonatale icterus, dat 
bevestigd wordt in de Cochrane-review, 
met een risico dat 38% hoger was bij late 
afklemming. Zoals bekend is de diag-
nose en de behandeling van die vorm 
van icterus echter eenvoudig en houdt 
die geen grote risico’s in. Die argumen-
ten lijken vruchten af te werpen, want 
sinds 2015 raadt zowel het NICE als 
het Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists aan om de navelstreng 
bij aterme geboorten pas 2 minuten na 
de bevalling af te klemmen. Onze Britse 
collega’s hebben het zelfs over ‘optimal 
clamping’, en dat zegt genoeg. ❚

Dr. Jean-Luc SchouvellerJS
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MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

■ IJZER ❚

Een essentieel oligo-element 
dat al te vaak wordt vergeten

IJzer is een oligo-element dat cruciaal is 
voor de goede werking van ons lichaam 
omdat het een centrale rol speelt in heel 
wat metabole reacties, waaronder de 
aanmaak van hemoglobine en de opslag 
van zuurstofreserves in de spieren. Toch 
vertoont bijna 30% van de populatie 
in ontwikkelde landen een min of meer 
uitgesproken ijzertekort. Dat is vooral 
het geval bij kinderen, adolescenten, 
vrouwen, oudere mensen, mensen met 
nierinsufficiëntie, bloeddonoren, mensen 
die een doorgedreven vermageringsdieet 
volgen en strikte vegetariërs.
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WEDSTRIJD

Ter gelegenheid van 
de release van 
99 HOMES hebben De 
Specialist en Cinéart 
het genoegen om 
30 x 2 tickets voor de 
fi lm aan te bieden. 
Speel mee en win een 
ticket (geldig voor 2 
personen).

Welke prijs heeft 
99 HOMES op het 
Filmfestival van 
Deauville gewonnen?

Stuur uw antwoord 
vóór 26 april naar 
wedstrijd@cineart.be 
met uw adres.
De tickets worden per 
post naar de winnaars 
gestuurd.

VANAF 27/04
IN DE BIOSCOOP

GEBASEERD OP WAARGEBEURDE FEITEN

EEN FILM VAN RAMIN BAHRANI

210416_DeSpecialiste_99Homes_Cineart.indd   1 13/04/16   15:10
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BENLYSTA® 120 mg : 130,20€ 
BENLYSTA® 400 mg : 434,00€ 

Prijs buiten bedrijf: 
VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Gelieve de Samenvatting van de Productken-merken te raadplegen voor de volledige informatie over het gebruik van dit geneesmiddel.  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe  
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek “Bijwerkingen” voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Benlysta 120 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie. 
EU/1/11/700/001 Benlysta 400 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie. EU/1/11/700/002 Farmacotherapeutische categorie: selectieve immunosuppressiva, ATC-code: L04AA26 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Benlysta 120 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor 
infusie  Iedere injectieflacon bevat 120 mg belimumab. Na oplossen bevat de oplossing 80 mg belimumab per ml. Benlysta 400 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie Iedere injectieflacon bevat 400 mg belimumab. Na oplossen bevat de oplossing 80 mg belimumab per ml. Belimumab is een humaan, 
IgG1λ monoklonaal antilichaam, geproduceerd door middel van recombinant DNA-technologie in een cellijn (NS0), afkomstig van zoogdieren. THERAPEUTISCHE INDICATIES Benlysta is geïndiceerd als toegevoegde therapie bij volwassen patiënten met actieve, auto-antilichaampositieve systemische lupus 
erythematosus (SLE) met een hoge mate van ziekteactiviteit (bijvoorbeeld positief anti-dsDNA en laag complement), ondanks een standaardbehandeling. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENINGBehandeling met Benlysta mag alleen gestart en onder toezicht begeleid worden door een gekwalificeerd medicus die ervaring heeft in de diagnosestelling en de behandeling 
van SLE. Benlysta-infusies moeten toegediend worden door een gekwalificeerde medische beroepsbeoefenaar die getraind is in het geven van infuustherapie. Toediening van Benlysta kan leiden tot ernstige of levensbedreigende overgevoeligheids- en infuusreacties. Er is gemeld dat patiënten, verscheidene uren nadat de infusie was toegediend, symptomen van 
overgevoeligheid ontwikkelden. Het opnieuw optreden van klinisch significante reacties, na een aanvankelijk passende behandeling van de symptomen, is ook waargenomen (zie de rubrieken “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik” en “Bijwerkingen”). Daarom moet Benlysta worden toegediend in een omgeving waar directe hulp kan worden geboden 
om dergelijke reacties te behandelen. Patiënten moeten gedurende langere tijd (verscheidene uren) onder klinische supervisie blijven. Deze supervisie moet ten minste na de eerste twee infusies plaatsvinden, waarbij rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van een vertraagd optredende reactie. Patiënten die met Benlysta worden behandeld, moeten 
geattendeerd worden op het potentiële risico van ernstige of levensbedreigende overgevoeligheid en op de mogelijkheid van het vertraagd optreden of opnieuw optreden van symptomen. Iedere keer als Benlysta wordt toegediend, moet de bijsluiter aan de patiënt worden gegeven (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Dosering 
Premedicatie waaronder een antihistaminicum, met of zonder een koortswerend middel, kan toegediend worden voor het infuus van Benlysta (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Het aanbevolen toedieningsregime is 10 mg/kg Benlysta op dag 0, 14 en 28, gevolgd door toediening met 4-wekelijkse intervallen. De toestand van de 
patiënt moet voortdurend beoordeeld worden. Als er na 6 maanden behandeling geen verbetering in de controle van de aandoening optreedt, moet discontinueren van de behandeling met Benlysta overwogen worden. Speciale patiëntengroepen Ouderen (>65 jaar) De werkzaamheid en veiligheid van Benlysta bij ouderen zijn niet vastgesteld. Gegevens bij patiënten 
>65 jaar zijn beperkt tot minder dan 1,6% van de onderzochte patiëntengroep. Daarom wordt het gebruik van Benlysta bij oudere patiënten niet aanbevolen tenzij verwacht wordt dat de voordelen zwaarder wegen dan de risico’s. Wanneer toediening van Benlysta aan oudere patiënten noodzakelijk geacht wordt, is een dosisaanpassing niet vereist. Verminderde 
nierfunctie Belimumab is bij een beperkt aantal SLE-patiënten met een verminderde nierfunctie onderzocht. Op basis van de beschikbare informatie is dosisaanpassing niet vereist bij patiënten met licht, matig of ernstig verminderde nierfunctie. Voorzichtigheid wordt echter aanbevolen bij patiënten met ernstig verminderde nierfunctie vanwege het gebrek aan gegevens. 
Verminderde leverfunctie Er zijn geen specifieke onderzoeken met Benlysta uitgevoerd bij patiënten met verminderde leverfunctie. Het is onwaarschijnlijk dat bij patiënten met verminderde leverfunctie een dosisaanpassing vereist is. Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van Benlysta bij kinderen en adolescenten (beneden de leeftijd van 18 jaar) zijn 
niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening Benlysta wordt intraveneus toegediend per infuus en moet voor toediening gereconstitueerd en verdund worden. Voor instructies over reconstitutie, verdunning en opslag van het geneesmiddel voorafgaand aan toediening, zie rubriek Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en 
andere instructies” van de volledige SPK . Het infuus van Benlysta dient gedurende een periode van 1 uur plaats te vinden. Benlysta mag niet als een intraveneuze bolusinjectie toegediend worden. De infuussnelheid kan verlaagd of het infuus kan onderbroken worden als er zich bij de patiënt een infuusreactie ontwikkelt. Het infuus moet onmiddellijk gestopt worden 
wanneer bij de patiënt een potentieel levensbedreigende bijwerking optreedt (zie de rubrieken “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik” en “Bijwerkingen”). CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK Benlysta is niet onderzocht 
bij de volgende patiëntengroepen en wordt niet aanbevolen bij: - ernstige actieve lupus van het centrale zenuwstelsel - ernstige actieve lupus nefritis - HIV - een voorgeschiedenis van, of huidige, hepatitis B of C - hypogammaglobulinemie (IgG <400 mg/dl) of IgA-deficiëntie (IgA <10 mg/dl) - een belangrijke orgaantransplantatie, een hematopoëtische stamcel-/
beenmergtransplantatie of  - een niertransplantatie in het verleden. Gelijktijdig gebruik met een op B-cellen gerichte therapie of met 
cyclofosfamide Benlysta is niet onderzocht in combinatie met een andere op B-cellen gerichte therapie of met intraveneus 
cyclofosfamide. Voorzichtigheid moet worden betracht wanneer Benlysta samen met een andere op B-cellen gerichte therapie of 
met cyclofosfamide wordt toegediend. Infuusreacties en overgevoeligheid Toediening van Benlysta kan resulteren in 
overgevoeligheidsreacties en in infuusreacties. Deze reacties kunnen ernstig en fataal zijn. Wanneer een ernstige reactie 
optreedt, moet de toediening van Benlysta onderbroken worden en moet een passende medische therapie ingesteld worden (zie 
rubriek “Dosering en wijze van toediening”). Het risico op overgevoeligheidsreacties is het grootst bij de eerste twee infusies, 
er moet echter rekening met dit risico worden gehouden bij elke toegediende infusie. Patiënten bij wie in het verleden meerdere 
geneesmiddelallergieën of significante overgevoeligheidsreacties zijn opgetreden, kunnen een verhoogd risico lopen. Premedicatie 
waaronder een antihistaminicum, met of zonder een koortswerend middel, kan toegediend worden voor het infuus van Benlysta. Er is 
onvoldoende kennis om te kunnen bepalen of premedicatie de frequentie of de ernst van de infusiereacties vermindert. In klinisch 
onderzoek werden ernstige infuus- en overgevoeligheidsreacties aangetroffen bij ongeveer 0,9% van de patiënten. Dit betrof onder 
meer anafylactische reacties, bradycardie, hypotensie, angio- oedeem en dyspneu. Infuusreacties traden vaker op gedurende de 
eerste twee infusen en hadden de neiging minder te worden bij volgende infusen (zie rubriek “Bijwerkingen”). Er is gemeld dat 
patiënten, verscheidene uren nadat de infusie was toegediend, symptomen van acute overgevoeligheid ontwikkelden. Het 
opnieuw optreden van klinisch significante reacties, na een aanvankelijk passende behandeling van de symptomen, is ook 
waargenomen (zie de rubrieken “Dosering en wijze van toediening” en “Bijwerkingen”). Daarom moet Benlysta worden toegediend in 
een omgeving waar directe hulp kan worden geboden om dergelijke reacties te behandelen. Patiënten moeten gedurende 
langere tijd (verscheidene uren) onder klinische supervisie blijven. Deze supervisie moet ten minste na de eerste twee infusies 
plaatsvinden, waarbij rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van een vertraagd optredende reactie. De patiënten 
moeten ingelicht worden over de mogelijkheid van overgevoeligheidsreacties op de dag van, of de dag na, de infusie. 
Ze moeten geïnformeerd worden over mogelijke verschijnselen en symptomen en over de mogelijkheid van het opnieuw optreden 
van deze reacties. De patiënten moeten geïnstrueerd worden om onmiddellijk medische verzorging te zoeken als zij één van deze 
symptomen ervaren. Iedere keer als Benlysta wordt toegediend, moet de bijsluiter aan de patiënt worden gegeven (zie rubriek 
“Dosering en wijze van toediening”). Niet acute overgevoeligheidsreacties van het vertraagde type zijn ook 
waargenomen en omvatten symptomen zoals huiduitslag, misselijkheid, vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn en 
gezichtsoedeem. Infecties Het werkingsmechanisme van Benlysta zou het potentiële risico op de ontwikkeling van infecties, 
waaronder opportunistische infecties, kunnen verhogen. Artsen moeten voorzichtigheid betrachten wanneer zij het gebruik van 
Benlysta bij patiënten met chronische infecties of met een verleden van een steeds terugkerende infectie in overweging nemen. 
Patiënten die een therapie voor een chronische infectie krijgen, mogen niet beginnen met een therapie met Benlysta. Patiënten, bij 
wie zich een infectie ontwikkelt terwijl zij een behandeling met Benlysta ondergaan, moeten nauwkeurig in de gaten gehouden 
worden. Het risico van het gebruik van Benlysta bij patiënten met actieve of latente tuberculose is onbekend. Progressieve 
multifocale leukoencefalopathie Progressieve multifocale leukoencefalopathie (PML) is gemeld bij de behandeling van SLE 
met Benlysta. Artsen moeten in het bijzonder alert zijn op symptomen die op PML lijken te wijzen die patiënten zelf mogelijk 
niet opvallen (zoals cognitieve, neurologische of psychiatrische symptomen of klachten). Patiënten moeten worden gecontroleerd 
op elk van deze nieuwe of verergerende symtomen of klachten, en mochten dergelijke symptomen/klachten optreden, dan moeten 
verwijzing naar een neuroloog en passende diagnostische maatregelen met betrekking tot PML worden overwogen. Indien er 
een vermoeden van PML bestaat, dan moet verdere toediening worden opgeschort totdat PML is uitgesloten. Immunisatie 
Levende vaccins mogen 30 dagen voor, of gelijktijdig met, Benlysta niet gegeven worden, aangezien de klinische veiligheid niet 
vastgesteld is. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de secundaire infectietransmissie van personen die levende vaccins 
kregen naar patiënten die Benlysta kregen. Vanwege zijn werkingsmechanisme zou Benlysta kunnen interfereren met de 
respons op immunisaties. De werkzaamheid van gelijktijdige vaccinatie bij patiënten die Benlysta krijgen, is niet bekend. Een 
beperkt aantal gegevens lijkt erop te wijzen dat Benlysta niet significant het vermogen beïnvloed om een beschermende 
immuunrespons te handhaven op immunisaties die ontvangen werden voorafgaand aan de toediening van Benlysta. In een 
subonderzoek werd gevonden dat een kleine groep patiënten, die eerder tetanus-, pneumokokken- of griepvaccinaties hadden 
ontvangen, beschermende titers konden handhaven na een behandeling met Benlysta. Er zijn onvoldoende gegevens om 
conclusies te trekken over het vermogen van personen die Benlysta ontvangen om beschermende responses op vaccins op 
te bouwen. Maligniteiten en lymfoproliferatieve aandoeningen Immuunmodulerende geneesmiddelen, waaronder belimumab, 
kunnen het risico van een maligniteit doen toenemen. Er moet voorzichtigheid betracht worden wanneer belimumabtherapie 
overwogen wordt bij patiënten, bekend met een maligniteit uit het verleden, of wanneer overwogen wordt door te gaan met een 
behandeling bij patiënten die een maligniteit ontwikkelen. Patiënten met een maligne neoplasma in de afgelopen 5 jaar zijn 
niet onderzocht, met uitzondering van patiënten met volledig weggesneden of adequaat behandelde basaalcel- of 
plaveiselcelcarcinomen van de huid of baarmoederhalskanker. Natriumgehalte Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol 
natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is. BIJWERKINGEN Samenvatting van het 
veiligheidsprofiel De veiligheid van Benlysta bij patiënten met SLE is geëvalueerd in drie placebogecontroleerde onderzoeken. De 
hieronder beschreven gegevens geven de blootstelling aan 10 mg/kg Benlysta weer bij 674 patiënten met SLE, waaronder 472 
patiënten die gedurende ten minste 52 weken werden blootgesteld. Bij enige patiënten strekken deze veiligheidsgegevens zich uit over 
een periode van meer dan 52 weken. Gegevens uit postmarketingrapportages zijn ook bijgevoegd. Patiënten kregen 
10 mg/kg Benlysta intraveneus gedurende een periode van een uur op dag 0, 14, 28, en daarna eenmaal per 28 dagen gedurende 
52 weken. Het merendeel van de patiënten kreeg eveneens een of meer van de volgende gelijktijdige behandelingen voor SLE: 
corticosteroïden, immuunmodulerende geneesmiddelen, antimalariamiddelen, niet-steroïde ontstekingsremmende 
geneesmiddelen. Bijwerkingen werden gemeld bij 93% van de met Benlysta behandelde patiënten en bij 92% van de met 
placebo behandelde patiënten. De meest frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10% van de patiënten die met Benlysta behandeld 
werden terwijl ze ook een standaardbehandeling kregen en bij een percentage ≥1% hoger dan placebo) waren misselijkheid, diarree 
en koorts. Bij zowel de met Benlysta als de met placebo behandelde patiënten stopte 7% met de behandeling als gevolg 
van bijwerkingen. Lijst van bijwerkingen in tabelvorm Hieronder zijn de bijwerkingen gerangschikt volgens de MedDRA-systeem/
orgaanklassen en naar frequentie. De frequenties zijn gedefinieerd als: zeer vaak ≥ 1/10 vaak ≥ 1/100, < 1/10 soms  ≥ 1/1.000, 
<  1/100 zelden ≥ 1/10.000, <  1/1.000 Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar 
afnemende ernst. Systeem/orgaanklasse Frequentie Bijwerking(en) Infecties en parasitaire aandoeningen Zeer vaak 
Bacteriële infecties, bijvoorbeeld bronchitis, cystitis Vaak Virale gastro-enteritis, faryngitis, nasofaryngitis Bloed- en 
l y m f e s t e l s e l a a n d o e n i n g e n  Va a k  L e u k o p e n i e Immuunsysteemaandoeningen Vaak Overgevoeligheidsreacties* 
Soms Anafylactische reactie, angio-oedeem  Zelden Niet-acute overgevoeligheidsreacties van het vertraagde type Psychische 
stoornissen Vaak Depressie, insomnia Zenuwstelselaandoeningen Vaak Migraine Maagdarmstelselaandoeningen Zeer vaak Diarree, 
misselijkheid Huid- en onderhuidaandoeningen Soms Urticaria, rash Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Vaak Pijn in 
e x t r e m i t e i t  A l g e m e n e  a a n d o e n i n g e n e n  t o e d i e n i n g s p l a a t s s t o o r n i s s e n  V a a k 
I n f u u s g e r e l a t e e r d e  r e a c t i e s * ,  k o o r t s  * ‘Overgevoeligheidsreacties’ is een verzamelnaam voor een groep 
begrippen, waaronder anafylaxie, die zich kunnen openbaren met een scala aan symptomen zoals hypotensie, angio-oedeem, 
urticaria of andere vormen van rash, pruritus en dyspneu. ‘Infuusgerelateerde reacties’ is een verzamelnaam voor een groep 
begrippen die zich kunnen openbaren met een scala aan symptomen zoals bradycardie, myalgie, hoofdpijn, rash, urticaria, 
koorts, hypotensie, hypertensie, duizeligheid en artralgie. Omdat er een overlapping is wat betreft klachten en symptomen is het niet 
mogelijk om in alle gevallen onderscheid te maken tussen overgevoeligheidsreacties en infuusreacties. Beschrijving van 
geselecteerde bijwerkingen Infuusreacties en overgevoeligheid: de incidentie van infuus- en overgevoeligheidsreacties die tijdens het infuus of op de dag van het infuus optraden was 17% bij de groep die Benlysta kreeg en 15% in de placebogroep. Hierbij moesten respectievelijk 1% en 0,3% van de patiënten definitief met de behandeling stoppen. Deze reacties 
werden in het algemeen waargenomen op de dag van de infusie, maar acute overgevoeligheidsreacties kunnen ook plaatsvinden op de dag na de toediening. Patiënten bij wie in het verleden meerdere geneesmiddelallergieën of significante overgevoeligheidsreacties zijn opgetreden, kunnen een verhoogd risico lopen. Infecties: de totale infectie-incidentie was 70% 
in de groep die Benlysta kreeg en 67% in de placebogroep. Infecties die bij ten minste 3% van de Benlysta-patiënten en ten minste 1% vaker dan bij de placebopatiënten optraden, waren nasofaryngitis, bronchitis, faryngitis, cystitis en virale gastro-enteritis. Ernstige infecties traden op bij 5% van de patiënten die Benlysta of placebo kregen. Bij 0,6% van de Benlysta-
patiënten en bij 1% van de placebopatiënten leidden infecties tot stopzetting van de behandeling. Bij met Benlysta behandelde patiënten is melding gemaakt van opportunistische infecties. Leukopenie: de incidentie van als bijwerking gemelde leukopenie was 4% in de Benlystagroep en 2% in de placebogroep. 
Psychische stoornissen: bij 7% van de Benlystagroep en bij 5% van de placebogroep trad insomnia op. Bij respectievelijk 5% en 4% van de Benlysta- en de placebogroep werd depressie gemeld. Maagdarmstelselaandoeningen: obese patiënten [body mass index (BMI) > 30 kg/m2] die met Benlysta behandeld 
werden, meldden in verhouding meer misselijkheid, braken en diarree dan met placebo behandelde patiënten en dan patiënten met een normaal gewicht (BMI ≥18,5 tot ≤30 kg/m2). Geen van deze maagdarmstelselklachten bij obese patiënten was ernstig. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk 
om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale 
meldsysteem: België Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II  Victor Hortaplein, 40/40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxemburg Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des 
Médicaments Villa Louvigny – Allée Marconi L-2120 Luxemburg Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Verenigd 
Koninkrijk DATUM VAN DE GOEDKEURING VAN DE TEKST 02/2016(v12) AFLEVERINGSWIJZE Op medisch voorschrift Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).
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VEREENVOUDIGING  
VAN DE TERUGBETALINGSVOORWAARDEN1  
VAN BENLYSTA® VOOR PATIËNTEN DIE  
MET EEN BEHANDELING STARTEN 
BENLYSTA® is geïndiceerd als toegevoegde therapie bij volwassen patiënten met actieve, 
autoantilichaampositieve systemische lupus erythematosus (SLE) met een hoge mate van  
ziekteactiviteit. De bijwerkingen bij patiënten behandeld met BENLYSTA® + standaardbehandeling  
waren vergelijkbaar met de bijwerkingen bij standaardbehandeling alleen. De meest frequent gemelde 
bijwerkingen waren misselijkheid, diarree en koorts.2
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4. De aanwezigheid van natieve anti-DNA 
     antilichamen (> 30 IU/ml)               deficit van 
     complementfactoren C3 en/of C4 ten opzichte 
     van de referentiewaarden van het laboratorium
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Het doel van deze dag is om ener-
zijds aandacht te vragen voor 
de enorme wetenschappelijke, 

diagnostische en therapeutische voor-
uitgang die de voorbije jaren is geboekt, 
om artsen beter te wapenen maar ook 
om het grote publiek te sensibiliseren 
voor het bestaan van deze ziekten en de 
impact die ze hebben op het leven van 
de patiënten. Anderzijds willen we onze 
regeringsleiders wijzen op het schrijnen-
de gebrek aan financiering voor onder-
zoek in dit domein en de noodzaak van 
gemeenschappelijke Europese program-
ma’s om deze ziekten beter in kaart te 
brengen en ze te overwinnen.

Hoe rekbaar is het begrip 
‘zeldzame ziekten’? 
Volgens de definitie van de Europese 
Unie wordt een ziekte beschouwd als 
‘zeldzaam’ als ze voorkomt bij minder 
dan 1 op de 2.000 personen. Voor ons 
land stemt dat overeen met ongeveer 
5.500 personen. Maar aangezien er mo-
menteel tussen de 7.000 en 8.000 zeld-
zame ziekten zijn geïnventariseerd en de 
meeste daarvan bij slechts een tiental 
patiënten voorkomen, kunnen we ervan 
uitgaan dat 60 tot 100.000 Belgen en 30 
miljoen Europeanen drager zijn van deze 
genetische bugs. Bepaalde van deze 
aandoeningen zouden door de meeste 
mensen nooit in de categorie ‘zeldzame 
ziekten’ worden ondergebracht. Nemen 
we bijvoorbeeld kanker. Allesbehalve 
een zeldzame ziekte, zult u zeggen. En 
toch! In het begin van de strijd tegen 

kanker, in de jaren zestig, was het de 
strategie om kanker te beschou-
wen als een unieke groep 
aandoeningen. Maar als ge-
volg van de razendsnelle 
evolutie van de techno-
logieën en de diagnose 
is deze compacte groep 
onderverdeeld in een 
heleboel subgroepen, 
die meestal worden ge-
kenmerkt door de aan- 
of afwezigheid van een 
(al dan niet) hormonale 
receptor of van een geneti-
sche mutatie, waartegen we 
gerichte en gepersonaliseerde 
therapieën hebben ontwikkeld. 
Deze strategie – verdeel en heers – is 
een directe erfenis van het onderzoek 
naar zeldzame ziekten: we kunnen er 
pas van uitgaan dat we een oplossing 
hebben gevonden als het echte en unie-
ke stofwisselingsdefect aan het licht is 
gebracht. 

Veel vooruitgang,  
maar de weg is nog lang
In het voorbije decennium is veel voor-
uitgang geboekt om de genetische bugs 
die verantwoordelijk zijn voor zeldzame 
ziekten te begrijpen, te diagnosticeren 
en te behandelen. We overlopen kort 
de opvallendste evoluties. In de eerste 
plaats is er sprake van een intensifi-
ering – we kunnen nog niet spreken van 
veralgemening – van de screening op 
genetische afwijkingen bij baby’s. Dat 

heeft een impact gehad, onder andere 
op de diagnose van genetische ziekten 
van de ureumstofwisseling, organische 
acidemieën of stoornissen van de vet-
zuuroxidatie. Ons diagnostisch arsenaal 
is nog beperkt. Genoomonderzoek ge-
beurt nog niet systematisch. We mogen 
dus niet te snel concluderen dat een kind 
geen drager is van een zeldzame ziekte 
als de resultaten van de tests negatief 
zijn, maar het is een nuttige eerste se-
lectie. Ten tweede beschikken we over 
steeds meer therapeutische consensus-
sen waarin alle ontdekkingen, klinische 
ervaringen en studies van meerdere 

groepen verspreid over de wereld wor-
den samengebracht. Wat een meevaller! 
Voor stoornissen van de ureumstofwis-
seling beschikken we bijvoorbeeld sinds 
de jaren 2000 over een consensus. Re-
cente longitudinale studies tonen overi-
gens aan dat die een niet-verwaarloos-
bare impact heeft gehad, zowel op de 
overleving als op de verbetering van de 
lichamelijke en cognitieve toestand van 
de patiënten. Ten derde is er de thera-
peutische vooruitgang. Diagnosticeren 
zonder te kunnen behandelen is immers 
nog erger dan geen diagnose hebben. 
In dit domein voeren enzymtherapieën 
de boventoon. Gentherapieën zijn in 
ontwikkeling en ook celtherapieën zijn 
op komst. De zwaarste hindernis in het 
therapeutische domein is dat het moei-
lijk is om conventionele studies uit te 
voeren. Er zijn weinig patiënten beschik-
baar, en dan nog hoofdzakelijk patiënten 
die er niet goed aan toe zijn en/of heel 
jong zijn. We verwachten veel van syn-
thetische weefsels, niet alleen om de 
pathofysiologische basis van zeldzame 
ziekten beter te begrijpen, maar ook om 
gerichte behandelingen te ontwikkelen 
en bestuderen.

Arts en detective
Als we het onderwerp ‘zeldzame ziekten’ 
aankaarten, hebben artsen vaak de reflex 
om te zeggen: “Het zijn er te veel, ze zijn 
zo complex, zo zeldzaam en we kunnen 
ze niet echt behandelen. Ik ga me er het 
hoofd niet over breken. We hebben het 
al zo druk met de courante ziekten.” Deze 
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Zeldzame ziekten: de puzzelziekten
SPECIAL ZELDZAME ZIEKTEN

Wat een gek idee om 29 februari uit te roepen tot 
wereldwijde zeldzameziektendag! Of toch niet zo gek, 
want 29 februari is een zeldzame dag, net als die on-
geveer 7.000 zogenaamd ‘zeldzame’ ziekten. Elk van 
die ziekten treft minder dan één op de 2.000 perso-
nen – in België zijn dat minder dan 5.500 personen. 
In werkelijkheid is het nog veel minder, aangezien de 
meeste van deze ziekten voorkomen bij slechts 10 of 
20 personen.

Het is cruciaal om te 
begrijpen dat deze ziekten 
een grote puzzel vormen, 

waarvan elke specialist slechts een 
paar stukjes in zijn bezit heeft. Als 

anderen nieuwe stukjes aanbrengen, 
zal er een moment komen waarop – 
als je alle stukjes samenlegt – het 
gezicht van de ziekte verschijnt. En 

dat maakt de weg vrij voor een 
mogelijke behandeling.
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houding moet veranderen en dat is zon-
der enige twijfel de grootste uitdaging 
op het gebied van zeldzame ziekten. Edu-
catie is de sleutel om te vermijden dat 
artsen zich door die complexiteit laten 
overweldigen. Deze educatie zal niet the-
oretisch, maar uitsluitend praktisch zijn. 
Een arts die wordt geconfronteerd met 
een opstapeling van heterogene symp-
tomen, met een klinisch beeld dat op het 
eerste gezicht niet overeenstemt met de 
bekende schema’s voor het ziektebeeld, 
moet leren denken aan de mogelijkheid 
van een zeldzame ziekte en niet aarzelen 
om te overleggen met andere collega’s, 
endocrinologen, genetici, kinderartsen 
enz. Het is cruciaal om te begrijpen dat 
deze ziekten een grote puzzel vormen, 
waarvan elke specialist slechts een paar 
stukjes in zijn bezit heeft. Als anderen 
nieuwe stukjes aanbrengen, zal er een 
moment komen waarop – als je alle stuk-
jes samenlegt – het gezicht van de ziekte 
verschijnt. En dat maakt de weg vrij voor 
een mogelijke behandeling. Het is ook 
opletten voor een andere belangrijke ver-
tekenende factor: de leeftijd. Zeldzame 
ziekten komen voornamelijk voor bij ba-
by’s, kinderen of adolescenten. Maar niet 
zelden verschijnen ze ook op gevorderde 
of zelfs heel gevorderde leeftijd. Een team 
vormen met de ontredderde familie, de 
verenigingen voor hulp en ondersteu-
ning kennen, met kennis van zaken de 
weg zoeken door de wirwar van wettelij-
ke bepalingen en de terugbetalingsproce-
dures vormen een ander onderdeel – het 
menselijke aspect – van de behandeling 
van zeldzame ziekten. Elke arts zou zich 
dit aspect eigen moeten maken.

Onderzoek dat iedereen 
ten goede komt
Dankzij het onderzoek in het domein van 
zeldzame ziekten is veel vooruitgang 
geboekt in onze kennis van courantere 
ziekten. Een klein voorbeeld om dit dui-
delijk te maken. We weten dat patiënten 
die lijden aan bepaalde vormen van de 
ureumstofwisselingsstoornis proble-
men hebben met het regelen van de 
BD, inclusief PAHT. Het gaat in feite om 
een gebrek aan 2 aminozuren, argini-
ne en citrulline, NO-donoren. Na zware 
hartchirurgie lijden bepaalde patiënten 
overigens ook aan PAHT. Deze patiënten 
zouden eigenlijk een vergelijkbare, maar 
minder intense genetische aandoening 
vertonen, die in normale omstandighe-
den onopgemerkt blijft maar tot uitdruk-
king komt in een zware stresssituatie, 
bijvoorbeeld bij zware hartchirurgie. 
Door de ontbrekende aminozuren aan te 
vullen, zoals voor de zeldzame ziekte, is 
het mogelijk de overleving te verbeteren 
en de morbiditeit van de geopereerde 
patiënten te verminderen. Het onderzoek 
naar zeldzame ziekten draagt ook bij 
aan de verbetering van de behandeling 
van courantere ziekten. Een belangrijke 
boodschap die het belang van dit onder-
zoek voor de gezondheid van iedereen 
duidelijk maakt! ❚

Dr. Jean-Luc Schouveller
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Wat doet de politiek voor  
zeldzame ziekten?
Voormalig minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx 
stelde ruim twee jaar geleden een 20-punten-actieplan voor. Actie 14 ging over 
‘Unmet Medical Need’. Maggie De Block, haar opvolgster, legde onlangs sterk de 
klemtoon op dat actiepunt: ze verhoogde het budget voor Unmet Medical Need 
of onbeantwoorde medische behoeften. 

Dat steeg begin dit jaar van 
7 naar 10 miljoen. Via deze 
procedure Unmet Medical 

Need worden ook bijkomende ge-
gevens ingezameld over de doelma-
tigheid van een behandeling voor-
aleer het terugbetalingsdossier bij 
de Commissie Tegemoetkoming Ge-
neesmiddelen wordt ingediend.

De Block maakt zich sterk dat ze zo een 
antwoord biedt op de tendens van al-
maar kleiner wordende doelgroepen 
van patiënten (zeer zeldzame ziekten, 
gepersonaliseerde behandelingen). 
Men verzamelt hiermee ook aanvul-
lende wetenschappelijke evidentie 
uit de dagelijkse praktijk vooraleer 
het geneesmiddel definitief terugbe-
taald wordt.

De speciale procedure maakt het 
voor farmabedrijven mogelijk om 
een aanvraag tot tegemoetkoming 
voor een nieuwe behandeling in te 
dienen zes maanden vóór de regis-
tratie bij het Europees Geneesmid-
delenbureau. De behandeling mag 
dus gebruikt worden zes maanden 
voor de firma de toestemming krijgt 
om ze op de markt te brengen. Voor 
patiënten zou er zelfs een tijdswinst 
tot twee jaar inzitten naar de toegang 
tot innovatieve geneesmiddelen in 
vergelijking met andere geneesmid-
delen (registratietijd en aanvraag tot 
terugbetaling vallen weg).

Selectie
De mogelijke behandelingen worden 
geselecteerd volgens onder meer 
indicatie, het al dan niet bestaan 
van therapeutische alternatieven, de 
impact op de levensverwachting en 
-kwaliteit, de zeldzaamheid van de 
pathologie, de sociale kwetsbaarheid 
en de maatschappelijke impact. De 
medische behoeften worden vervol-
gens in functie van hun prioriteits-
graad gerangschikt. Het is de CATT 
(Commissie voor advies in geval van 
tijdelijke tegemoetkoming voor het 
gebruik van een geneesmiddel) die 
de aanvraag nadien evalueert. Bij een 
positieve evaluatie wordt een bijdra-

ge tot maximum 20.000 euro per jaar 
per patiënt toegekend. De patiënt be-
taalt niks uit eigen zak.

Patiënten met een pathologie die 
overeenstemt met de specifieke in-
dicaties uit de aanvraag komen in 
aanmerking voor deze behandeling, 

op voorwaarde dat ze een positief 
advies krijgen van hun behandelende 
arts en dat ze hun geïnformeerde toe-
stemming hebben gegeven. Tijdens 
de behandeling kunnen ze rekenen 
op een nauwgezette opvolging. ❚

P.S.

SPECIAL ZELDZAME ZIEKTEN

Op 17 april was het Wereldhemofiliedag. Reden om deze zeldzame 

ziekte even in de kijker te plaatsen, samen met nieuwe behandelin-

gen en preventie.

Jaarlijks detecteert men in ons land ongeveer 5 tot 10 nieuwe 
hemofiliepatiënten en de totale hemofiliepopulatie ligt op on-
geveer 1.000. Meer dan vroeger onderkent men vandaag dat 

fysiek actief blijven niet alleen beter de ziekte onder controle houdt, 

maar ook helpt om de gewrichten beter te beschermen en zo het risi-

co op gewrichtsbloeding te verminderen. Het spieranabolisme verbe-

tert er zelf 30 tot 40% mee in combinatie met een gezonde, eiwitrijke 

voeding. Die opvattingen zijn tamelijk recent en tot op vandaag zijn er 

nog steeds heel wat patiënten die meer beweging niet aandurven.

De Belgische Hemofilievereniging (AHVH) wil dat taboe doorbreken 

met een campagne ‘Miles for Haemophilia’ (1). Hemofiliepatiënten 

worden erin uitgedaagd om in 2016 meer te sporten of fysiek actief te 

zijn. De patiënten kunnen er ook al doende ondervinden dat een fy-

sieke activiteit het risico op bloedingen niet doet stijgen, wel integen-

deel. Als ze deze aanpak huldigen en zich ook geregeld laten verzor-

gen (inspuitingen van stollingsfactoren) komt dat hun levenskwaliteit 

ten goede.

Volgens statistieken van de AHVH behoren 810 hemofiliepatiënten in 

België tot het type A (tekort aan factor VIII) en 175 hemofiliepatiënten 

tot het type B (tekort aan factor IX). 

Een gezicht van de sensibiliseringsactie is Alex Dowsett. De naam 

zegt u misschien weinig, maar deze Britse wielrenner én hemofiliepa-

tiënt verbeterde vorig jaar wel het werelduurrecord.

G.G.

1. De campagne loopt in samenwerking met Pfizer. Meer info: www.milesforhaemophilia.be

Hemofilie in de kijker op Werelddag



■  Waarom is innovatie noodzakelijk bij 
(uiterst) zeldzame ziekten?

Ruijters: Zeldzame ziekten definieert men als voor-
komend bij 1 op 2.000 personen in de Europese 
Unie. Ongeveer 30 miljoen mensen lijden aan een 
zeldzame ziekte in Europa. In 75% van de gevallen 
zijn kinderen het slachtoffer van een zeldzame ziekte 
en 30% van hen overlijdt voor de leeftijd van 5 jaar. 
Er is een behandeling voorhanden voor slechts 5% 
van de 6.000 tot 8.000 geïdentificeerde zeldzame 
ziekten. Bovendien zijn de meeste levensbedreigend 
of hebben zij een sterk invaliderend effect. Het hoeft 
dan ook niet te verbazen dat de medische vereisten 
van patiënten die leven met een dergelijke aandoe-
ning immens zijn. De “Orphan Drug Act” die in 1983 
goedgekeurd werd in de VS was de aanhef tot het 
besef dat meer nodig was om innovatie voor deze 
patiëntengroep mogelijk te maken. De Europese ver-
ordening inzake weesgeneesmiddelen werd op zijn 
beurt geïntroduceerd op het einde van 1999. Deze 
en aanverwante verordeningen hadden als doel be-
drijven aan te zetten om therapeutische innovaties te 
ontwikkelen voor patiënten met een zeldzame ziekte.

■  Waarom focust Alexion  
zich op zeldzame ziekten?

Ruijters: Sinds de oprichting in 1992, heeft Alexion er 
altijd naar gestreefd het meest medisch innovatieve 
te ontdekken, ontwikkelen en op de markt te bren-
gen. Ons finale doel is het aanreiken van levensver-
anderende voordelen voor de weinige patiënten die 
anders onderhevig zouden zijn aan ernstig lijden of 
sterven aan hun levensbedreigende zeldzame ziekte. 
Wij zijn de uitdaging aangegaan onderzoek te voe-
ren in een risicovol domein waar geen enkel ander 
bedrijf zich aan heeft durven wagen. Dit domein on-
derscheidt zich doordat slechts 1 patiënt op 50.000 
hieraan lijdt. De ziekten die wij behandelen komen 
nog minder frequent voor.

Twee van de uiterst zeldzame ziekten die wij behande-
len hebben betrekking op complement inhibitie: pa-
roxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH), meest-
al beginnend rond de leeftijd van 30 jaar en waarbij 
meer dan een derde van de patiënten overlijdt binnen 

de vijf jaar, en atypisch hemolytisch-uremisch syn-
droom (aHUS), voor 40% van de patiënten dodelijk of 
resulterend in een eindstadium nierfalen. In het meta-
bole segment concentreren wij ons op de uiterst zeld-
zame ziekte lysosomale zure lipase deficiëntie (LAL-D), 
waarbij de meerderheid van de kinderen sterft voor 
de leeftijd van 1 jaar, en hypofosfatasie (HPP), dode-
lijk voor 73% van de kinderen voor aanvang van hun  
5e levensjaar.

We blijven fors investeren in de ontwikkeling van 
baanbrekende medische innovaties in de hoop tege-
moet te komen aan de immense, nog niet vervulde 
medische noden van patiënten die niet beschikken 
over effectieve behandelingen. Het verwezenlijken 
van die doelstellingen impliceert dat wij een onge-
evenaarde therapeutische pijplijn ontwikkelen op 
vlak van zeldzame ziekten.

■  Wat houdt de uitdaging in om 
innovatie na te streven op het vlak 
van zeldzame ziekten?

Ruijters: Het ontwikkelen van een geneesmiddel 
brengt een zeker risico met zich mee, en nog meer 
wanneer sprake is van zeldzame ziekten. Toch is het 
een enorme uitdaging om te werken rond (uiterst) 
zeldzame ziekten. De kleine patiëntengroepen be-
tekenen dat het verzamelen van gegevens op zich 
reeds een unieke opgave is. Daarenboven kunnen we 
niet altijd de oorzaken vatten doordat deze aandoe-
ningen zodanig complex zijn en uiterst zelden voor-
komen. Die complexiteit en uitzonderlijkheid maken 
het niet makkelijk om innovatie teweeg te brengen. 
In vele gevallen kan men slechts beroep doen op een 
beperkte kennis van het betreffende ziektedomein, 
zelfs de medische gemeenschap blijft hierover regel-
matig in het ongewisse. Deze situatie noopt ons tot 
het uitvoeren van historische studies om een beter 
zicht te krijgen op het ziekteverloop. Daaropvolgend, 
en soms ook tegelijkertijd met het historisch onder-
zoek, moet het klinisch onderzoek reeds ontwikkeld 
worden, waarbij in de meeste situaties geen klinische 
eindpunten vastgelegd kunnen worden. We werken 
samen met belangrijke medische experts, academici 
en regelgevers om te achterhalen wat de meest sig-
nificante eindpunten zijn voor de ontwikkeling van 

studies die de klinische voordelen voor de patiënten 
adequaat weerspiegelen. Tot slot is het een enorme 
uitdaging om patiënten te rekruteren voor klinische 
studies doordat men slechts beschikt over een kleine 
patiëntengroep. Bovendien is het geen sinecure een 
accurate diagnose te stellen voor dergelijke ziekten 
die relatief onbekend zijn en vaak voorgesteld wor-
den als een andere, vaker voorkomende aandoening. 

Dit alles toont aan waarom het van uitermate groot 
belang is blijvend in te zetten op het verbeteren van 
de geringe bekendheid van uiterst zeldzame ziekten, 
ook nadat de behandeling goedgekeurd is. Deze po-
gingen dragen bij tot het aanscherpen van de diag-
nose en de verbetering van het ziektemanagement. 
Om die reden zet Alexion voortdurend in op educa-
tie en diagnostische initiatieven. Zo worden artsen 
zowel onderricht over de signalen en symptomen 
als over de destructieve gevolgen en het traject dat 
gevolgd moet worden om de zorg te optimaliseren. 
Zo kunnen zij patiënten met een hoger risico op een 
zeldzame ziekte identificeren. We investeren even-
eens in wereldwijde registers zodoende het inzicht 
over een uiterst zeldzame ziekte te bevorderen in de 
loop der jaren.

■  Waaruit blijkt Alexion’s focus  
op R&D en strategie?

Ruijters: Een zeldzame ziekte betekent niet dat getrof-
fen patiënten geen recht hebben op levensverande-
rende en innovatieve behandelingen. Ons R&D-team 
werkt onophoudelijk met als doel baanbrekende be-
handelingen te ontwikkelen voor patiënten, getroffen 
door zeldzame ziekten, voor wie er geen uitzicht op 
behandeling bestaat. Baanbrekend betekent voor 
ons behandelingen die levensingrijpende voordelen 
voor de patiënt opleveren en niet enkel incrementeel 
en bescheiden van aard zijn. We baseren onze keuze 
van ziekte waarop ingezet zal worden op de weten-
schappelijke expertise die wij ter beschikking hebben 
en of de mogelijkheid bestaat sterke partnerships uit 
te bouwen die wetenschappelijke innovatie kunnen 
voortbrengen. Onze R&D-programma’s zijn afge-
stemd op de ziektebeelden die we goed beheersen, 
reken hierbij complement-gemedieerde ziekten en 
stofwisselingsziekten. Maar vergis u niet, over het 
algemeen zijn wij neutraal op het vlak van ziektege-
bieden. Wij zijn bereid de risico’s te aanvaarden wan-
neer wij overtuigd zijn dat de mogelijkheid bestaat 
om een baanbrekende therapie voor patiënten aan 
te reiken, ongeacht de geringe omvang van de pati-
entenpopulatie. Deze zienswijze komt goed tot uiting 
in onze pijplijn, die omvat namelijk 10 klinische en 30 
preklinische programma’s.

We trachten evenzeer innovatief om te springen met 
onze onderzoeksmethoden. Vorig jaar bijvoorbeeld 
openden wij Alexion’s eerste Europese R&D-center 
in Parijs. We koesteren de hoop dat dit zal dienstdoen 
als een referentie-onderzoekscentrum voor (uiterst) 
zeldzame ziekten in Europa. 
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Baanbrekende innovatie nastreven 
in uiterst zeldzame ziekten

Jan Ruijters, General Manager 
van Alexion voor de Benelux, legt 

uit waarom Alexion’s focus ligt op 
R&D en hoe het bedrijf continu 

streeft naar innovatie in het 
domein van de zeldzame ziekten. 
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Werkaanbod

Dermatologie praktijk Dr. F. Campaert 
in Brugge Sint-Kruis zoekt collega 
dermatoloog om de praktijk te ver-
sterken. Nieuwe infrastructuur met 2 
praktijkruimtes. Voor info: frank@dok-
tercampaert.be of 0477/81.38.32

Huisartsengroepspraktijk te Genk 
zoekt 5 de enthousiaste collega om 
onze praktijk te vervoegen.Secreta-
riaat,wk-wkndwacht(wachtpost) ,op-
leidingspraktijk,uren bespreekbaar, 
eigen kabinet.
Meer info drpotargent@skynet.be .

Vervanging gezocht wegens zwanger-
schap (22/7/16-14/10/16) voor praktijk 
te Damme (in zelfde gebouw met oste-
opate en mannelijke huisarts-homeo-
paat). Jonge populatie, semi-drukke 
praktijk (3,5 jaar geleden zelf opge-
start). Georganiseerde wachtdienst. 
EMD: Windoc. In toekomst evt. asso-
ciatie mogelijk. Alles bespreekbaar via 
e-mail: barbaradepourcq@gmail.com.

Medisch Centrum Prof. Dr. P. Brugada, 
Aalst zoekt:
Endocrinoloog-e
Sport Arts
Op zelfstandige basis in schitterende 

centrum met alle faciliteiten.
Huidige staf: Cardiologie, Hart Chirur-
gie, Vaat Chirurgie, Gastro-enterolo-
gie, Diëtiste, Osteopathie.
Info: Pedro@brugada.org of 0475255043.

Gezocht: extra collega-huisarts om 
ons team te versterken. 
De praktijk heeft een gevarieerde pati-
entenpopulatie (0-99 j), gelegen in een 
Impulseo I gebied. We beschikken over 
een fulltime en multifunctioneel secre-
tariaat en werken enkel op afspraak. 
Er is een regionaal georganiseerde 
avond - en weekendwacht en er wordt 
ruim aandacht besteed aan een gezond 
evenwicht werk/privé. Interesse? Con-
tact: depraktijk.oostende@gmail.com 
Tel:059/31233 0475/284071 0477/888540 

Drukke duopraktijk regio Mechelen 
zoekt 3e collega half/voltijds. Telesecr., 
op afspraak. Geen instapkosten. Con-
tact: jozef.dammans@telenet.be

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.
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ZOEKERTJES

HealthHealthHealthHealth

Het AZ Herentals is een 
modern en dynamisch 
ziekenhuis dat professionele 
basiszorg aanbiedt, inclusief 
verschillende speerpunt-
diensten. Het beschikt over 
243 bedden, verspreid over 
verschillende verpleegafdelin-
gen. Onze missie als regionale 
zorginstelling bestaat erin 
een professionele basiszorg 
te bieden aan alle patiënten, 
waarbij klantvriendelijkheid 
en kwaliteit de sleutelbe-
grippen zijn die gehanteerd 
worden door 100 artsen, 700 
ziekenhuismedewerkers en 
het bestuur. Om ons motto 
“Wij staan borg voor kwaliteit 
en zorg!” waar te maken, zijn 
we op zoek naar een (m/v): 

INTERESSE? Stuur of mail voor 16 mei 2016 uw sollicitatiebrief en cv naar bvba King Alfonso, t.a.v. Kris Heeren, Uitbreidingsstraat 84/3, 2600 Berchem.
E-mail: kris@kingalfonso.be. Meer info? Bel ons op 03 218 21 47 of 0471 81 60 08. We behandelen uw sollicitatie snel en uiterst discreet. 
Voor meer informatie over het AZ Herentals kijk op www.azherentals.be.

MEDISCH DIRECTEUR (M/V)
UW FUNCTIE
Als lid van het directiecomité staat u in voor het uitwerken van de strategische doelstellingen van het ziekenhuisbeleid, de realisatie van het zorgstrate-
gisch plan en de positionering van het ziekenhuis op medisch-technisch vlak in het algemeen en binnen het Kempisch zorglandschap in het bijzonder. 
U geeft de richting aan voor de organisatie van het medische departement, aan de hand van een duidelijke beleidscyclus, zorgt mee voor het aantrekken 
van nieuwe artsen en u rapporteert regelmatig aan de algemene directie en de raad van bestuur. Binnen het directieteam levert u een toegevoegde en 
inhoudelijke bijdrage aan het medische beleid, maar participeert u ook actief aan de beleidsdomeinen van uw collega’s directieleden. U zet samenwerkings-
projecten op met externe instanties (ziekenhuizen, zorginstellingen waaronder ook deze binnen de transmurale zorg, …) en u bevordert de onderlinge 
samenwerking tussen de verschillende medische disciplines, het andere ziekenhuispersoneel, met bijzondere aandacht voor het verpleegkundig en para-
medisch korps, en de externe verwijzers. U waarborgt de toepassing van de wettelijke en reglementaire voorschriften en beslissingen op medisch vlak. 
U bent eveneens verantwoordelijk voor de ziekenhuisapotheek, de MKG-registratie. Verder houdt u toezicht op en optimaliseert u het gevoerde opname- 
en ontslagbeleid, in samenspraak met de dienst opnameplanning, de dienst spoedgevallen, artsen en het verpleegkundig departement. U zet uw schou-
ders onder ons Niaz/Qmentum-accreditatietraject dat we in 2017 willen realiseren. 

UW PROFIEL
U bent bij voorkeur geneesheer-specialist met een klinische praktijkervaring. Ervaring in management is een belangrijke troef. Via uw uitstekende communi-
catieve vaardigheden kunt u een doelgerichte samenwerking realiseren zowel intern met alle geledingen binnen het ziekenhuis als extern met overheden, 
verwijzers en andere ziekenhuizen. U bent in staat via een transparante rapportering het bestuur en uw collega’s directieleden te adviseren in speci� eke 
medische materies en het beleidscylisch denken draagt u ook uit bij de medische diensthoofden. In uw rol getuigt u van daadkracht en bent u in staat kno-
pen door te hakken maar dit steeds met de nodige diplomatie en gefundeerd op objectieve argumenten. Daarbij bent u in staat een visie te ontwikkelen en 
mee te denken op strategisch niveau. U bent vertrouwd met de geldende ziekenhuiswetgeving en past deze dan ook onverkort toe in uw dagelijks beleid 
als medisch directeur.

ONS AANBOD
U komt terecht in een strategische functie van een belangrijk regionaal ziekenhuis, met een jong en dynamisch directiecomité, een unieke visie en een 
stevige marktpositie en belangrijke speerpunten binnen het ziekenhuislandschap. Daarbij wordt u ondersteund door bekwame en gemotiveerde collega’s, 
medewerkers, artsen en bestuursleden die werken aan de verdere professionalisering van de organisatie in het kader van de patiëntgerichte kwaliteit van 
zorg. Wij voorzien daarenboven in een aantrekkelijk en competitief verloningspakket.

 

Kwaliteitszorg op Mensenmaat voor 

Kust & Hinterland 

Het AZ Sint-Augustinus Veurne heeft 224 erkende bedden, een dagziekenhuis, een 

erkende dienst intensieve zorgen en een erkende functie gespecialiseerde spoedge-

vallenzorg. We zijn een sterk groeiend regionaal ziekenhuis met jaarlijks meer dan 

800 MUG-interventies en 18.000 klassieke opnames en daghospitalisaties. 

Dagelijks staan ruim 60 artsen en 600 medewerkers in voor een kwaliteitsvolle zorg 

aan de patiënten.  

Momenteel heeft AZ Sint-Augustinus Veurne vacatures voor een enthousiaste en 

gedreven: 

Spoedarts - urgentist - acutist 

Neuroloog 

Geriater 

Interesse? Stuur dan uw sollicitatiebrief met uitgebreid cv naar AZ Sint-

Augustinus Veurne, t.a.v. dhr. P. Verhaeghe, voorzitter Raad van Bestuur,  

dr. N. De Wever, voorzitter Medische Raad, en aan dr. H. Lebbinck, hoofdgenees-

heer, Ieperse Steenweg 100 te 8630 Veurne (directiesecretariaat@azsav.be). 

De volledige vacatures vindt u op onze website www.azsav.be.  

Voor meer informatie kan u vrijblijvend contact opnemen met dr. H. Lebbinck, hoofd-

geneesheer T. 058/333 078 of directiesecretariaat@azsav.be 
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Medisch materiaal

Gezocht: medisch materiaal 
voor opstart huisartsenprak-
tijk (onderzoekstafel, sterilisa-
tor, etc.). Contact: shari.van-
denbosch@gmail.com.

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

Tientallen anatomische platen 
groot formaat te verkrijgen 
met acupunctuurpuntenin-
fo. Geschikt voor algemene 
praktijk, acupunctuurpraktijk, 
kinesitherapie,en didactisch 
gebruik. Op stevig harde kar-
tonbasis, en met touw om 

aan wand te bevestigen. Kostprijs te 
bespreken. 053 783959 

Onderzoekstafel hamilton, oud model.
vraagprijs: 250 euro
info via email: bart_gruwez@hotmail.com

Te koop wegens stopzetting: 3-delige 
onderzoekstafel, ECG-toestel Schil-
ler, macroview otoscoopset (WA) en 
tongspatelkop, microscoop Kyowa, 
gipszaag, labelprinter Brother, specu-
la, tangen, hechtingssets, kwikbloed-
drukmeter (tafelmodel), sterilisator 
Memmert; gunstige prijzen, omgeving 
Brussel. Info: phdeman@scarlet.be.

Ben op zoek naar een tweedehands 
electrochirurgische generator voor het 
uitvoeren van ambulante ingrepen.
Afhalen mogelijk. contacteer:  
bertdedecker@hotmail.com – 
0479050205

Te koop wegens stopzetting praktijk
Medatec EEG Brainnet II systeem- 
19 kanalen
Computergestuurde lichtsimulatie + 
allerlei EEG toebehoren
3500 € Tel.:011/72.57.07

Te koop: metalen ladenkast voor  
microscoop glaasjes (7 laden à 400).
Afmetingen: 28.5 x 42.5 x 30.5 cm 
(BxDxH) Prijs: 50 euro bij afhaling
G.S.M.: 0478 20 25 28
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Het Jules Bordet 
Instituut, openbaar 
ziekenhuis met 
universitair karakter, 
zoekt een (m/v):
Adjunct van de  
Medische Directie

Stuur uw cv en motivatie brief 
naar Dr. D. de Valeriola,

Algemeen Medisch Directeur: 
dominique.devaleriola@bordet.be

Een geïntegreerd 
multidisciplinair centrum, 
het enige onafhankelijke 

ziekenhuis in België dat zich 
uitsluitend toespitst 

op kankeraandoeningen

PUB09909N_11,5x66.indd   1 4/04/16   10:54

Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.
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INTERESSE? SOLLICITEER VOOR 1 JUNI 2016

Arts-specialist NEUROLOOG (M/V) OOGARTS (M/V)

De Dienst Neurologie van het AZ Maria Middelares te Gent heeft 
een vacature openstaan voor een arts-specialist neuroloog om 
voltijds te werken in associatie binnen de dienst neurologie, campus 
Maria Middelares. Enige subspecialisatie strekt tot aanbeveling.

De Dienst Oogheelkunde van het AZ Maria Middelares te Gent 
heeft een vacature openstaan voor een oogarts met bijzondere 
bekwaming in de strabismechirurgie, om het team van nauw 
samenwerkende en dynamische oogartsen, 
elk met hun sub-specialisme, te versterken.

... waar talent
bouwt aan de

toekomst !

algemene vragen:
Dr. Ronny Goethals, 
Medisch Directeur  
T: 09/246 19 00

VRAGEN?

Dr. I. Aers, 
diensthoofd Neurologie
T: 09/246 72 00
Dr. D. Vanwynsberghe, 
diensthoofd Oogheelkunde
T: 09/246 87 00

AZ Maria Middelares
Prof. Pascal Verdonck
Dr. Filip Ameye
Buitenring Sint-Denijs 30
9000 Gent

VIA DE POST

Stuur uw kandidatuur en 
gedetailleerd curriculum vitae aan
Prof. Pascal Verdonck,
Voorzitter Raad van Bestuur 
en Dr. Filip Ameye,
Voorzitter Medische Raad

AZ_Maria_Middelares_Vacature_Artsenkrant.indd   3 11/04/16   13:25
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1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lyrica 25mg, 75mg, 150mg en 300mg, harde capsules. 2.KWALITATIEVE EN 
KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Elke harde capsule bevat respec� evelijk 25mg, 75mg, 150mg en 300mg  prega-
baline. Hulpstof(fen) met bekend eff ect: Elke harde capsule van 25mg bevat 35mg lactosemonohydraat, 75mg bevat 
ook 8,25mg lactosemonohydraat. Elke harde capsule van 150mg bevat ook 16,50mg lactosemonohydraat. Elke harde 
capsule van 300mg bevat ook 33 mg lactosemonohydraat. Voor de volledige lijst van hulpstoff en, zie rubriek 6.1. 3. 
FARMACEUTISCHE VORM Harde capsules. 25mg: wit-oranje, met opdruk “P zer” op het bovenste deel en “PGN 25” 
op het onderste deel van de capsule in zwarte inkt 75mg: wit-oranje, met opdruk “P zer” op het bovenste deel en 
“PGN 75” op het onderste deel van de capsule in zwarte inkt. 150mg: wit, met opdruk “P zer” op het bovenste deel en 
“PGN 150” op het onderste deel van de capsule in zwarte inkt. 300mg: wit-oranje, met opdruk “P zer” op het bovenste 
deel en “PGN 300”op het onderste deel van de capsule in zwarte inkt. 4.1 Therapeu  sche indica  es. Neuropathische 
pijn. Lyrica is geïndiceerd voor de behandeling van perifere en centrale neuropathische pijn bij volwassenen.Epilepsie. 
Lyrica is geïndiceerd als adjuvante therapie bij volwassenen met par� ële epilepsie met of zonder secundaire gegene-
raliseerde aanvallen. Gegeneraliseerde angststoornis. Lyrica is geïndiceerd voor de behandeling van gegeneraliseerde 
angststoornis (GAD) bij volwassenen. 4.2 Dosering en wijze van toediening. Dosering. Het doseringsgebied is 150 tot 
600 mg per dag, te verdelen over twee of drie gelijke gi� en. Neuropathische pijn. De behandeling met pregabaline kan 
geïni� eerd worden met een dosering van 150 mg per dag verdeeld over twee of drie doses. A� ankelijk van de indivi-
duele reac� e en toleran� e van de pa� ënt, kan de dosis na een periode van 3 tot 7 dagen worden verhoogd tot 300 mg 
per dag, en indien nodig, worden verhoogd na een extra periode van 7 dagen tot een maximum dosis van 600 mg per 
dag. Epilepsie. De behandeling met pregabaline kan worden geïni� eerd met een dosering van 150 mg per dag verdeeld 
over twee of drie doses. A� ankelijk van de individuele reac� e en toleran� e van de pa� ënt, kan de dosis na 1 week 
worden verhoogd tot 300 mg per dag. Na een extra week kan de maximale dosis van 600 mg per dag worden bereikt. 
Gegeneraliseerde angststoornis. Het doseringsgebied is 150 tot 600 mg per dag, te verdelen over twee of drie gelijke 
gi� en. De noodzaak om te behandelen dient regelma� g opnieuw geëvalueerd te worden. De pregabalinebehandeling 
kan geïni� eerd worden met een dosering van 150 mg per dag. A� ankelijk van de individuele reac� e en toleran� e van 
de pa� ënt, kan de dosis na 1 week verhoogd worden tot 300 mg per dag. Na een extra week kan de dosis verhoogd wor-
den tot 450 mg per dag. De maximale dosis van 600 mg per dag kan na nog een extra week worden bereikt. Stopze� en 
van de pregabalinebehandeling.Indien de behandeling met pregabaline stopgezet dient te worden, is het volgens het 
huidige klinische gebruik aanbevolen dit geleidelijk te doen over een periode van minstens 1 week, ona� ankelijk van de 
indica� e (zie rubrieken 4.4 en 4.8). Pa� ënten met nierfunc� estoornis.Pregabaline wordt hoofdzakelijk uit de systemische 
circula� e geëlimineerd door renale excre� e als onveranderde stof. Aangezien de pregabalineklaring recht evenredig is 
met de crea� nineklaring (zie rubriek 5.2), dient de dosisreduc� e bij pa� ënten met een nierfunc� estoornis op individue-
le basis te worden bepaald overeenkoms� g de crea� nineklaring (CLcr), zoals aangegeven in tabel 1, waarbij de volgende 
formule wordt gebruikt: : CL cr(ml/min) = [1.23 x[140-lee� ijd (jaren)] x gewicht (kg)/serumcrea� nine (μmol/l)] (x 0.85 
voor vrouwen). Pregabaline wordt eff ec� ef verwijderd uit het plasma door hemodialyse (50% van de stof in 4 uur). Bij 
hemodialysepa� ënten dient de dagelijkse dosering pregabaline aangepast te worden op basis van de nierfunc� e. Naast 
de dagelijkse dosering, dient een aanvullende dosis te worden gegeven onmiddellijk na elke 4 uur durende hemodialy-
sebehandeling (zie tabel 1). Tabel 1: Pregabaline dosisaanpassingen op basis van de nierfunc� e.

Crea� nine-klaring (CLcr) (ml/min) Totale dagdosering pregabaline * Doserings-schema
Startdosering (mg/dag) Maximumdosering (mg/dag)

≥ 60 150 600 BID of TID
≥ 30 - < 60 75 300 BID of TID
≥ 15 - < 30 25 – 50 150 Eenmaal daags of BID

< 15 25 75 Eenmaal daags
Aanvullende dosis na hemodialyse (mg)
25 100 Enkelvoudige dosis+

TID = drie aparte doses, BID = twee aparte doses, * de totale dagelijkse dosering (mg/dag) dient te worden verdeeld 
zoals aangegeven bij het doseringsschema om het aantal mg per inname te verkrijgen, + de aanvullende dosis is een 
enkelvoudige supplementaire dosis.Pa� ënten met leverfunc� estoornis Bij pa� ënten met leverfunc� estoornis is geen 
dosisaanpassing noodzakelijk (zie rubriek 5.2). Pediatrische pa� ënten De veiligheid en werkzaamheid van Lyrica bij kin-
deren jonger dan 12 jaar en adolescenten (12 tot 17 jaar) zijn niet vastgesteld. De momenteel beschikbare gegevens 
worden beschreven in rubriek 4.8, 5.1 en 5.2, maar er kan geen doseringsadvies worden gedaan. Oudere pa� ënten 
(ouder dan 65 jaar).Bij oudere pa� ënten kan een dosisreduc� e van pregabaline nodig zijn door een verminderde nier-
func� e (zie pa� ënten met nierfunc� estoornis). Wijze van toediening  Lyrica kan met of zonder voedsel worden ingeno-
men. Lyrica is alleen voor oraal gebruik. 4.3 Contra-indica  es. Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één 
van) de in rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen). 4.8 Bijwerkingen. In het klinisch onderzoeksprogramma van pregabaline 
waren meer dan 8900 aan pregabaline blootgestelde pa� ënten geïncludeerd, waarvan meer dan 5600 pa� ënten in 
dubbelblinde, placebo gecontroleerde studies. De vaakst gemelde bijwerkingen waren duizeligheid en slaperigheid. De 
bijwerkingen waren meestal mild tot ma� g in intensiteit. In alle gecontroleerde studies was de discon� nueringsgraad 
door bijwerkingen 12% bij pa� ënten die pregabaline kregen en 5% bij pa� ënten die placebo kregen. De meest voorko-
mende bijwerkingen die resulteerden in stopze�  ng van de pregabalinebehandeling waren duizeligheid en slaperigheid. 
In tabel 2 hieronder staan alle bijwerkingen die optraden met een inciden� e groter dan die van placebo en bij meer dan 

één pa� ënt, onderverdeeld per klasse en frequen� e (zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100 tot < 1/10); soms (≥ 1/1.000 tot 
< 1/100); zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens 
niet worden bepaald). Binnen iedere frequen� egroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. De 
opgesomde bijwerkingen kunnen ook verband houden met het onderliggende ziektebeeld en/of gelijk� jdig toegedien-
de geneesmiddelen.  Tijdens de behandeling van centrale neuropathische pijn veroorzaakt door letsel van het ruggen-
merg was de inciden� e van bijwerkingen in het algemeen, CZS-gerelateerde bijwerkingen en in het bijzonder slaperig-
heid verhoogd (zie rubriek 4.4). Addi� onele bijwerkingen die vanuit post-marke� ng ervaring gemeld zijn, worden in de 
onderstaande lijst cursief vermeld. Tabel 2. Bijwerkingen van pregabaline. Infec  es en parasitaire aandoeningen. 
Vaak: nasofaryngi� s. Bloed- en lymfestelselaandoeningen. Soms: neutropenie. Immuunsysteemaandoeningen. Soms: 
overgevoeligheid. Zelden: angio-oedeem, allergische reac� e. Voedings- en stofwisselingsstoornissen. Vaak: toegeno-
men eetlust. Soms: anorexia, hypoglykemie Psychische stoornissen. Vaak: euforie, verwarring, geïrriteerdheid, desori-
enta� e, slapeloosheid, afgenomen libido. Soms: hallucina� es, paniekaanvallen, rusteloosheid, agita� e, depressie, te-
neergeslagenheid, verhoogde stemming, agressie, stemmingsschommelingen, depersonalisa� e, moeilijk op woorden 
kunnen komen, abnormale dromen, toegenomen libido, anorgasmie, apathie. Zelden: disinhibi� e. 
Zenuwstelselaandoeningen. Zeer vaak: duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn. Vaak: ataxie, abnormale coördina� e, tre-
mor, dysartrie, amnesie, geheugenstoornis, concentra� estoornis, paresthesie, hypoesthesie, seda� e, evenwichtsstoor-
nis, lethargie. Soms: syncope, stupor, myoclonus, verlies van bewustzijn, psychomotorische hyperac� viteit, dyskinesie, 
posturale duizeligheid, inten� e-tremor, nystagmus, cogni� eve func� estoornis, geestelijke stoornis, spraakstoornis, hy-
pore exie, hyperesthesie, brandend gevoel, ageusie, malaise. Zelden: toevallen, parosmie, hypokinesie, dysgra e. 
Oogaandoeningen. Vaak: wazig zien, diplopie. Soms: perifeer gezichtsverlies, abnormaal zien, oogzwellingen, gezichts-
velddefecten, verminderde gezichtsscherpte, oogpijn, asthenopie, fotopsie, droge ogen, verhoogde traanvorming, 
oogirrita� e. Zelden: verlies van het gezichtsvermogen, kera� � s, oscillopsie, afwijkende visuele dieptepercep� e, mydria-
sis, strabisme, visuele helderheid. Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen. Vaak: ver� go. Soms: hyperacusis. 
Hartaandoeningen. Soms: tachycardie, eerstegraads atrioventriculair blok, sinusbradycardie, conges� ef har� alen. 
Zelden: QT-verlenging, sinustachycardie, sinus-aritmie. Bloedvataandoeningen. Soms: hypotensie, hypertensie, opvlie-
gers, blozen,  perifere kou. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en medias  numaandoeningen. Soms: dyspnoe, epistaxis, 
hoesten, verstopte neus, rhini� s, snurken.  droge neus. Zelden: longoedeem, toegeknepen keel. Maagdarmstelsel-
aandoeningen. Vaak: braken, misselijkheid cons� pa� e, diarree,   atulen� e, abdominale distensie, droge mond. Soms: 
gastro-oesofagale re uxaandoening, toegenomen speekselproduc� e, orale hypoestesie. Zelden: ascites, pancrea� � s, 
gezwollen tong, dysfagie. Huid- en onderhuidaandoeningen. Soms: papuleuse huiduitslag, ur� caria, hyperhidrose, 
jeuk. Zelden: syndroom van Stevens-Johnson, angstzweet. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen. Vaak: 
spierkramp, artralgie, rugpijn, pijn in ledematen, cervicaal spasme. Soms: zwelling van gewrichten, myalgie, spiercon-
trac� es, nekpijn, spiers� j� eid. Zelden: rabdomyolyse. Nier- en urinewegaandoeningen. Soms: urine-incon� nen� e, 
dysurie. Zelden: nierfalen, oligurie, urinereten� e. Voortplan  ngsstelsel- en borstaandoeningen. Vaak: erec� ele disfunc-
� e. Soms: seksuele disfunc� e, vertraagde ejacula� e, dysmenorroe, pijn in de borst. Zelden: amenorroe, galactorroe, 
groter worden van de borsten, gynaecomas� e. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen. Vaak: peri-
feer oedeem, oedeem, abnormale gang, vallen, een dronken gevoel hebben, zich abnormaal voelen, vermoeidheid. 
Soms: gegeneraliseerd oedeem, gezichtsoedeem, beklemd gevoel op de borst, pijn, koorts, dorst, koude rillingen, ast-
henie Onderzoeken. Vaak: Gewichtstoename. Soms: verhoogd crea� nine fosfokinase in het bloed, verhoogd alanine 
aminotransferase, verhoogd aspartaat aminotransferase, verhoogd glucose in het bloed, afname van het aantal bloed-
plaatjes, verhoogd crea� nine in het bloed, verlaagd kalium in het bloed, gewichtsafname. Zelden: afname van het aantal 
wi� e bloedcellen. Na stopze�  ng van korte- en langetermijnbehandelingen met pregabaline zijn abs� nen� everschijnse-
len waargenomen bij sommige pa� ënten. De volgende bijwerkingen zijn gemeld: slapeloosheid, hoofdpijn, misselijk-
heid, angst, diarree, griepsyndroom, convulsies, zenuwach� gheid, depressie, pijn, hyperhidrose en duizeligheid, wat 
mogelijk doet denken aan fysieke a� ankelijkheid. De pa� ënt dient hiervan op de hoogte gebracht te worden bij het 
begin van de behandeling. Er zijn gegevens die doen vermoeden dat de inciden� e en ernst van de abs� nen� everschijn-
selen na het staken van een langdurige behandeling met pregabaline, dosisgerelateerd kunnen zijn. Pediatrische pa� ën-
ten.Het veiligheidspro el van pregabaline in twee onderzoeken met kinderen (onderzoek naar farmacokine� ek en ver-
draagbaarheid, n=65; 1-jarig open-label vervolgonderzoek naar veiligheid, n=54) was vergelijkbaar met het pro el in de 
onderzoeken met volwassenen (zie rubriek 4.2, 5.1 en 5.2).  Melding van vermoedelijke bijwerkingen. Het is belangrijk 
om na toela� ng 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 na� onale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel 
V. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. P zer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, 
Kent, CT13 9NJ, Verenigd Koninkrijk. 8.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. 
EU/1/04/279/011-013, EU/1/04/279/027, EU/1/04/279/030, EU/1/04/279/038, EU/1/04/279/045 9. DATUM EERSTE 
VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING. Datum van eerste verlening van de vergunning: 06 juli 
2004, Datum van laatste verlenging: 06 juli 2009. 10.DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 11/2015. Geneesmiddel 
op voorschri  . Gedetailleerde informa� e over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (h� p://www.ema.europa.eu/).

16
01

38
-fe

br
ua

ri 
20

16

*  De behandeling van elke vorm van neuropathische pijn is terugbetaald in B, hoofdstuk I, zonder restricties, zonder 
administratieve formaliteiten. De behandeling van epilepsie blijft onderhevig aan hoofdstuk IV, Af dus 100% terugbetaald.

Voor informatie met betrekking tot de veiligheid van ons product, gelieve de bijgevoegde bijsluiter te raadplegen.

Soms zijn er goede redenen om niet te veranderen.

Bij de “goedkoopsten”
Alle redenen om trouw te blijven aan het origineel!

NIEUW
grote verpakking
LYRICA® 75mg x 200
Voordeliger voor 
uw patiënt!

Publieksprijs vanaf 01/03/2016 
25 mg 100 caps 16,11€ Af/B

75 mg 14 caps
56 caps
200 caps

19,33€
20,82€
50,09€
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150 mg 14 caps
56 caps
200 caps

32,12€
32,52€
86,74€

D
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Af/B

300 mg 14 caps
56 caps
200 caps

45,37€
46,57€
125,37€
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Af/B
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