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Michel D’Hooghe, 
geboren met een bal in de maag

www.despecialist.eu

D r. Michel D’Hooghe, voorzitter van de medische 

commissies van de Fifa en de Uefa, legde een 

indrukwekkend parcours af. Volgend jaar –  

hij is inmiddels 70 – wil hij ermee stoppen, maar eerst is er 

onder andere nog zoiets als het EK voetbal in Frankrijk.  

Een exclusief gesprek over doping en medische 

begeleiding, sudden cardiac arrest, football for health,  

de waarde van een attest en zoveel meer.

Raoul De Groote
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Orde: ch-ch-ch-changes

D e verkiezingen zijn slechts een tussenstap in 

het moderniseringsproces, volgens Benoît 

Dejemeppe, Michel Deneyer en Jean-Jacques 

Rombouts (nationale raad). De definitieve hervorming 

snijdt een stuk dieper. 

Ten minste: als de politici meestappen. Want in het 

verleden stotterden dergelijke hervormingspogingen, 

om politiek helemaal te blokkeren.

De Orde maakt zich alvast sterk dat de politiek geladen 

communautaire angel verdween door de zesde 

staatshervorming. Nog voor het zomerreces maakt ze 

aan de politiek haar hervormingsvoorstel over. 

Pascal Selleslagh

FOCUS ORTHOPEDIE8-9

Beroepsgroep neemt  
registratie in handen

ZIEKENHUISFINANCIERING4-5

Lasagne met 
diverse lagen

ZNA CADIX 14

Verwevenheid
met ’t stad

WIN TICKETS  
P. 23

 Blz. 3
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1    Als middel waardoor anderen ons 
(als arts) beter kunnen begrijpen. 
Als de medische beroepsgroep 
soms een imagoprobleem heeft, 
dan is het aan ons om dat te ver-
helpen. Als we zelf niet praten/
schrijven over onze job zal iemand 
anders het in onze plaats doen.

2    Om onszelf beter te begrijpen. 
Door te schrijven word je zelf een 
betere communicator. Zolang je 
zelf niet probeert om je gedach-
ten vorm te geven is het moeilijk 
om te weten wat je zelf over iets 
denkt.

3     Het is een deel van onze taak. 
Schrijven en/of het informeren via 
sociale media moet worden ge-
zien als fundamenteel onderdeel 
van onze taak in het moderne informatietijdperk. 
Een dokter is dan vaak ook een leraar.

4    Schrijven is leiding geven. Vormgeven aan een 
opinie en het publiek kenbaar maken van ideeën 
is cruciaal voor iedereen met verantwoordelijk-
heid. Of men nu werkt in een klein ziekenhuis of 
een leidinggevende positie bekleedt binnen de 
gezondheidszorg, een arts moet weten hoe te 
communiceren en te schrijven, gebruikmakend 
van de huidige digitale omgeving.

5    Een tekst neerschrijven is de meest populaire me-
thode. Maar schrijven is slechts één communica-
tiemanier. Dat kan ook via audio-opnames (pod-
cast), videoboodschappen (Vimeo), afbeeldingen 
(Twitter), powerpointvoordrachten (Slide Share) 
en nog veel meer.

6    De zorgsector verandert ongelooflijk snel, en een 
van de belangrijkste bijdragers aan deze ver-
andering is de toename in de gezondheidszorg 
van ‘communicatie via sociale media’. De sociale 
media groeiden uit tot een plek waar het publiek 
zoekt naar info over gezondheid via duale com-
municatie tussen patiënten, artsen, leveranciers 
en andere derden. Vandaag vormen zij de groot-
ste bron van discussie over de gezondheidszorg 
wereldwijd.

7    Er is meer dan enkel gezondheid, ziekte en ge-
neeskunde. Als arts kunnen we ook schrijven 
over andere domeinen en invalshoeken zoals po-
litiek, beleid, belangenbehartiging, financiering, 
NGO, impact van nieuwe technologie, enz…

8    Als je iets neerschrijft ontstaat er vaak feedback 
en discussie. Als je vormgeeft aan je gedachten 
en ideeën willen mensen met jou in interactie 
gaan: medewerkers, patiënten, collega’s, politi-
ci, beleidsmakers, de mainstreammedia en opi-

nieleiders. Als mensen met je praten, kunnen er 
dingen veranderen.

9    Sociale media zijn geen modegril maar een fun-
damentele verschuiving in de manier waarop we 
communiceren en informatie vergaren.

10    Tot slot is het alomtegenwoordige spreekwoor-
delijk gezegde van toepassing “wie schrijft die 
blijft”, maar let op want “verba volant et scripta 
manent”.

Recent startte ook het Healthcare Hashtag Project om 
Twitter meer toegankelijk te maken voor aanbieders 
van gezondheidszorg en de sector als geheel. Door 
het verlagen van de Twitter-leercurve via een database 
met relevante gezondheidsgerelateerde hashtags om 
te volgen, hoopt men nieuwe en bestaande gebruikers 
te helpen om de interessante medische discussies te 
vinden en te volgen (2). Als voorbeeld vermelden we 
de hashtag #IFAD2015, gebruikt om feedback te geven 
over de 5e International Fluid Academy Days in Ant-
werpen (26-28 november 2015). Analyse toont dat er 
meer dan 5 miljoen Twitter-impressies waren via onge-

veer 2.600 tweets door 400 gebruikers  
(Figuur 1).

Een aantal jaren geleden werd het prin-
cipe FOAMed opgestart, FOAM staat 
voor Free Open Access Medical Educati-
on (3). Het is een verzameling van mid-
delen, een gemeenschap en een ethos. 
De FOAM-gemeenschap ontstond 
spontaan uit de collectie van constant 
in ontwikkeling zijnde en interactieve 
medische info die via open access werd 
verspreid op het web. FOAM is een on-
afhankelijk mediaplatform. Het bevat 
blogs, podcasts, tweets, Google Hang-
outs, online video’s, tekstdocumenten, 
foto’s, Facebook-groepen, en nog veel 
meer. Door onze specifieke vaardig-
heden, intuïtie, anekdotes, protocols 
en ervaringen te delen kunnen we een 
nieuw online leerparadigma creëren dat 

het medisch onderwijs en onderzoek introduceert in 
een nieuw tijdperk. Door de toename van FOAM werd 
recent zelfs een Sociale Media Index voorgesteld (4).

Dus volgden we dit advies en schreven we alvast een 
boek over intra-abdominale hypertensie (IAH), uitgege-
ven bij Cambridge University Press. Ondanks de toene-
mende belangstelling voor IAH en het abdominalecom-
partimentsyndroom (ACS) als oorzaak van significante 
morbiditeit en mortaliteit bij de kritisch zieke patiënt 
blijven er heel wat onbeantwoorde vragen omtrent de 
pathofysiologie van deze syndromen (5).
• Zijn IAH en ACS synoniem?
• Wat is de ideale methode om de intra-abdominale 

druk (IAP) te meten?
• Wat zijn de ideale methoden om een gestegen IAP te 

doen afnemen?
• Wanneer moeten we bedacht zijn op IAH?
• Kan IAH worden voorkomen?
• Wat is het niveau van IAP dat abdominale 

decompressie vereist?

Het boek intra-abdominale hypertensie, geschre-
ven door twee deskundigen, geeft een overzicht van 
de huidige literatuur en verdiept ons inzicht. Via een 
stap-voor-stapbenadering en illustratieve figuren en 
tabellen, geeft dit klinisch handboek een beknopt over-
zicht van de consensusdefinities, de verschillende be-
schikbare meetmethoden, de impact op orgaanfunctie 
en de mogelijke behandelingsopties. Intra-abdominale 
Hypertensie is verplichte kost voor alle leden van het 
multidisciplinair ICU-team, met inbegrip van artsen in 
opleiding, anesthesisten, chirurgen en verpleegkundi-
gen. De volledige inhoudsopgave kan worden gedown-
load (6). Een voorbeeldhoofdstuk of het volledige boek 
is beschikbaar via iTunes (5). ❚

Manu Malbrain, Internist-Intensivist
Diensthoofd Intensieve Zorg en High Care Brandwondencentrum, 
Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, ZNA Stuivenberg

(1) Referenties kunnen worden opgevraagd bij de redactie.JS
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10 redenen waarom elke arts zou moeten schrijven
Vroeger was schrijven voor een arts beperkt 

tot peerreviewtijdschriften als enige middel om 
studieresultaten te publiceren en ideeën uit te wisselen. 
Vandaag is iedere arts een potentiële uitgever, aldus dr. 
Malbrain. Er zijn verschillende redenen waarom artsen 
de democratisering van de media en de sociale media 

moeten omarmen (1)…

OPINIE

Figuur 1: Sympluranalyse en statistieken van de hashtag #IFAD2015.

Vandaag is iedere arts een potentiële uitgever, 
aldus dr. Malbrain.
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Orde zkt vrouw
Onder het motto: “Orde der 

artsen - verkiezingen:  
tijd voor nieuw bloed en 

een nieuw elan!”, start de 
Orde der artsen het ritueel 

op van haar verkiezingen. 
Zoals al bekendgemaakt in 
een eerdere editie verlopen 

die verkiezingen voor het 
eerst elektronisch.

BEROEPSNIEUWS

Redenen genoeg voor leergierige artsen, 
die uit zijn op een nieuwe uitdaging in hun 
carrière, om zich kandidaat te stellen. Zo 
besluiten de voorzitter en de ondervoorzit-
ter van de nationale raad. Bij hen en bij de 
voorzitters van de provinciale raden kunt 
u terecht voor bijkomende info. “Een orga-
nisatie is zo sterk als de sterkte van iedere 
afzonderlijke schakel. Op u komt het aan!”, 
besluit de Orde in ware Uncle-Samstijl.

P.S.

1. Zitpenningen tusen 40 en 45 euro bruto per uur plus 
verplaatsingskosten. Maar er dient uiteraard ook 
buiten deze uren onbezoldigd nog heel wat werk te 
worden verzet.

Het startschot weerklinkt op 26 
september en u kunt stemmen 
tot 2 november (16u). Maar 

vanaf nu kunt u zich kandidaat stellen 
tot 2 september. Daarvoor viel bij zowat 
50.000 artsen een brief in de bus met de 
voorwaarden om te kandideren, plus het 
desbetreffende formulier.

De Orde maakt van het momentum ge-
bruik om te streven naar nieuw bloed en 
een nieuw elan. Ze spaart kosten noch 
moeite om zich een moderner imago 
aan te meten, maar dat moet ook ver-
taald worden in jongere gezichten. Om 
de drempel te verlagen, is de verkie-
zingsvoorwaarde dat men al 10 jaar in-
geschreven moet zijn als arts, herleid tot 
drie jaar. Kandidaten voor de verkiezin-
gen worden expliciet aangesproken.

Hoe wil de Orde u verder warm maken? 
Via een zeer wervende tekst: “De ideale 
kandidaat is een vrouw/man met onbe-
rispelijke staat van dienst, actief op het 
werkveld en met interesse in het globale 
gezondheidsgebeuren. Van de kandidaat 
wordt verwacht zich hiervoor enkele 
uren per maand vrij te maken en dit te-
gen een billijke vergoeding (1).”

Voor leergierige artsen
Wat krijgt u in ruil? “U vult een ‘positieve 
deontologie’ in, gericht op de preventie-
ve en proactieve begeleiding van artsen. 
En dat in een dynamische organisatie 
die streeft naar transparantie, toeganke-
lijkheid en dienstbetoon. Op provinciaal 
vlak beoordeelt u vooral adviesvragen, 
klachten en suggesties die het hele ge-
zondheidslandschap betreffen. De studie 
om tot pasklare en voor de praktijk werk-
bare oplossingen te komen is bijzonder 
leerrijk en verhelderend. Door collegiaal 
te zoeken naar antwoorden die in de eer-
ste plaats het patiëntenbelang nastre-
ven, verwerft u als raadslid een unieke 
expertise op deontologisch vlak. Die zal 
u niet alleen helpen bij de uitoefening 
van uw vak, maar vooral uw bijdrage en 
inbreng in allerlei raden en kringen ver-
sterken.”

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 
eerste 4-6 weken gemeld. 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 in België via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten, Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (website: 
www.fagg.be ; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be) of in Luxemburg via de Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html). 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nederland. 8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BREN EU/1/14/956/001EU/1/14/956/002EU/1/14/956/003EU/1/14/
956/006EU/1/14/956/007EU/1/14/956/008 9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 21 november 2014 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST : sep 2015 AFLEVERINGSWIJZE 
Geneesmiddel dat aan geneeskundig voorschrift is gebonden.Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). 
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“E en van de grote aan-
dachtspunten worden 
gemiste en te late di-

agnoses”, stak Frank Weekers van wal. 
“Decision support voor gezondheids-
werkers is een must. In het arrondisse-
ment Turnhout kwamen we uit op amper 
33% screening van cervixcarcinomen 
bij vrouwen tussen 18 en 65. Ook voor 
colonkanker halen we maar een percen-
tage tussen 25 en 30%. Daar moeten we 
ons laten ondersteunen.”

De hoofdarts uit Turnhout schetst de 
razendsnelle ontwikkeling van health 
apps: “In maart was ik in de VS op een 
congres ‘doctor Virtual’. Bedrijfjes staan 
er voor 50 dollar ter beschikking om een 
dokter een diagnose en een voorschrift 
te laten opstellen, dat naar de apotheek 
te versturen en in het grootwarenhuis pik 
je je bestelling op. Dat is niet utopisch, 
tienduizenden patiënten consulteren zo 
al in VS.” Misschien pakt de ontwikkeling 
op het veld de hervorming van onze zie-
kenhuisfinanciering dus ruimschoots in 
snelheid…

Foute prikkels  
in het verleden
Soms werden vroeger verkeerde prik-
kels gegeven. Opnieuw put Weekers uit 
zijn eigen ervaring, en vergelijkt hij de 
spoedfinanciering met die van een geri-
atrisch dagziekenhuis. Toen hij nog aan 
de slag was in Hasselt, kwam de spoed 
op één campus en ging de geriatrie naar 
de andere. Weekers had gezien dat zo-
iets werkte in Scandinavië. Zo nam het 
aantal spoedopnames zelfs gevoelig af, 
terwijl de geriatrie meer in een context 
van een zorgcentrum ging werken. “Net 
na die reorganisatie kregen geriatrische 
patiënten die via de spoed gingen, in-
eens een hoger financieel gewicht. Dat 
stimuleerde ons uiteraard niet om onze 
activiteiten beter te organiseren. Een 
potentieel goed project kwam zo in het 
gedrang.”
Weekers windt er overigens geen doek-
jes om: “Mijn missie is om spoedop-
names te verminderen! Zowel bij mijn 
structurering van het opname- en ont-

slagbeleid in Gasthuisberg, Hasselt als 
nu in Turnhout had ik elke winter mise-
rie met beddengebrek voor patiënten. Ik 
vind dat er niks mis is met de KCE-voor-
stellen spoed.”

Heropnames en verminderde forfaits, 
nog een heet hangijzer. “In Turnhout 
stelden we 30 heropnames vast bij de 
vaatpatiënten. 17 van die 30 heropna-
mes hadden gewoon te maken met me-
diastinumchirurgie gevolgd door tho-
racotomie. Op zich logisch. “Maar wat 
heeft een dergelijke maatregel vandoen 
met een betere zorg? En wat is de weer-
slag voor uitstel op iemand die langer 

afwezig blijft op het werk? Wat is het be-
sparingspotentieel?”

Hij dringt tot slot aan op voldoende 
doelgerichtheid in de organisatie. “We 
moeten de menselijke component over-
stijgen, het einddoel voor ogen houden. 
Laten we vermijden dat financiële of re-
putatiegevolgen een doorgedreven me-
dische samenwerking in de weg staan.”

Ingewikkelde lasagne 
vereenvoudigen
Koen Schoonjans bepleitte een vereen-
voudiging van de ‘ingewikkelde lasagne 
met vele laagjes’ die onze ziekenhuis-
financiering op dit moment is. Onder 
meer door sociale akkoorden en nieuwe 
ministers die hun stempel wilden druk-
ken, legden telkens weer nieuwe lagen. 
“Ziekenhuisfusies maakten het er ook 
niet makkelijker op: twee kleine zieken-
huizen die fuseren tot één groot, ver-
dubbelen de complexiteit niet maar ver-
drievoudigen die”, aldus Schoonjans. De 
eerste denksporen naar een verandering 
van het BFM worden uitgezet. Zo kan de 
wil om diverse financieringen (BFM, ge-
neesmiddelen…) te integreren, een stap 
zijn naar die beoogde vereenvoudiging.

• Betekening BFM
 Een van de eerste grote vernieuwin-

gen wordt wellicht de betekening van 
het BFM op 1 januari, 1 keer per jaar in 
plaats van nu twee keer, op 1 januari 
en 1 juli. Met vier maanden op voor-
hand (tegen 1 september) de mede-
deling ervan. Dan zou er ten minste al 
enig zicht zijn op het budget vooraleer 
men het effectief moet indienen. Van-
daag is dat wel even anders. Maar al 
krijgen de ziekenhuizen hun budgetten 
in dat geval op voorhand, laat er geen 
misverstand over bestaan: dat ver-
snelt de zaken niet: de implementatie 
komt pas op 1 januari nadien.

 Toch houdt dat drie voordelen in:
1 -  ziekenhuizen weten wat op voorhand 

hoe de kaarten liggen;
2 -  dit correspondeert met een 

begrotingsjaar;
3 -  ook juridisch is dit correct: 

het KB moet dan verschijnen 
voor de betekening, met 
postfactumcorrecties die makkelijker 
te vermijden zijn.

• Men denkt er verder aan om de bud-
getten A – Sp – PAL – BRA (1) in één 
budget per erkenningsnummer zie-
kenhuis te steken. 

• Schoonjans werpt nog een ander vis-
je uit: “Tamelijk controversieel nog, 
maar niet uitgesloten, is dat we om 
de drie jaar een B1 en B2 kunnen be-
rekenen in plaats van jaarlijks”. Wat je 
daarbij verliest aan flexibiliteit, win je 
aan budgetzekerheid. 

• In dezelfde geest overweegt men de 
volledige uitbetaling BFM via bud-
gettaire twaalfden. Het variabel deel 
(dagopnames) zou men kunnen laten 
vallen. 

• Meer transparantie van herzienbare 
elementen is aangewezen (de moda-
liteiten nu zijn vrij warrig). Maar dat je 
elementen niet herziet, houdt dan ook 
weer een risico in, bijvoorbeeld op on-
derfinanciering door geen rekening te 
maken met evoluties. Verkeerd inge-
schatte benodigde budgetten hebben 
dan mogelijk zware gevolgen. Intus-
sen nadert het jaar van de waarheid, 
2017, met rasse schreden. ❚

P.S.

1. Acuut – Revalidatie – Palliatief – Brandwonden
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❚ HERVORMING ZIEKENHUISFINANCIERING ■

Gepakt door razendsnelle ontwikkelingen op het veld?
Op een studiedag van 
zorgbeleid.be over de 
ziekenhuisfinanciering 

stipte Frank Weekers, 
hoofdarts AZ Turnhout, 
enkele anomalieën aan 
in het huidige systeem. 

Consultant bij het kabinet-
De Block, Koen Schoonjans, 

liet enkele denksporen los 
op het publiek als aanzet 

voor de hervorming. 

BEROEPSNIEUWS

Frank Weekers: “Bedrijfjes laten 
in de VS voor 50 dollar een dokter 
een diagnose en een voorschrift 
opstellen. Dat vertrekt naar de 
apotheek en in het grootwarenhuis 
pik je je bestelling op.”

‘‘Onze ziekenhuisfinanciering werd een ingewikkelde lasagne met vele laagjes.’’
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Professor Neyns, hoofd dienst 
medische oncologie aan het UZ 
Brussel, zet het belangrijkste we-

tenschappelijke voordeel in de schijn-
werpers: “Chemotherapie wou de tumor 
vernietigen, daar waar immunotherapie 
het eigen immuunsysteem stimuleert 
zodat het zijn initiële taak terug uitvoert: 
de tumorcel aanvallen zonder de gezon-

de cellen schade te berokkenen. De im-
muno-oncologie blijkt zeer doeltreffend 
tegen melanoom, maar mogelijk ook te-
gen andere kankersoorten (longkanker, 
nierkanker, blaaskanker, Hodgkin-me-
lanoom).”

De resolutie vraagt de federale regering 
om actie te ondernemen: wetenschappe-

lijk onderzoek, vlotte toegang tot de the-
rapieën voor patiënten, de opleiding van 
medisch personeel en de re-integratie 
van patiënten op de werkvloer. Jan Ver-
cammen: “We haalden aan dat één op 
de drie Belgen in zijn leven met kanker 
te maken krijgt, zorgwekkend veel dus. 
Voor melanoom en longkanker gaat dit 
gepaard met heel beperkte overlevings-
kansen bij de klassieke behandelingen. 
Maar in klinische studies zijn voor im-
munotherapie bij deze twee types reeds 
goede resultaten geboekt. Deze behan-
deling toont ook doeltreffende resulta-
ten bij andere kankertypes.”

Ine Somers: “De federale regering moet 
blijven investeren in kankeronderzoek en 

meer specifiek naar de mogelijkheden 
binnen immunotherapie voor andere 
kankertypes. De overheid stelde deze be-
handeling recent beschikbaar voor pati-
enten met geavanceerd melanoom, maar 
ook de toegang tot deze nieuwe behande-
ling moet verzekerd worden, zeker voor 
wie echt in levensgevaar is. Er is duide-
lijke communicatie nodig over de moge-
lijkheden, risico’s en bijwerkingen, zowel 
naar patiënt als zorgverstrekker. Ten slotte 
vroegen we ook om de tewerkstelling te 
onderhouden voor patiënten en de re-in-
tegratie op de werkvloer: hier zijn de me-
dische bijwerkingen minder zwaar dan bij 
de klassieke behandelingen.” ❚
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Kamer keurt resolutie immunotherapie goed
Begin deze week keurde de Kamer de resolutie immu-
notherapie goed. Eerder stemde de Commissie voor de 
Volksgezondheid al voor het voorstel tot resolutie. Het 
voorstel kwam er op initiatief van Jan Vercammen (N-VA) 
en Ine Somers (Open Vld), naar aanleiding van het  
rondetafelgesprek over immunotherapie in juli 2015.
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Opmerkelijk:  
anesthesietoren  
voor dieren
Onlangs investeerde het AZ Dami-
aan Oostende in een nieuwe an-
esthesietoren. Het toestel dat uit 
dienst werd genomen, heeft er 
reeds 14 jaar opzitten maar kan 
nog perfect een ‘tweede leven’ 
aan. Destijds kostte het toestel  
± 40.000 euro.

AZ Damiaan verkoos om het oude exemplaar te 
schenken aan het Natuurhulpcentrum van Op-
glabbeek, een opvangcentrum voor zieke, gewonde of hulpbehoevende wilde dieren. 
De kwaliteit van de verstrekte diergeneeskundige zorg en de toenemende specialiteit 
voor het behandelen van zware kwetsuren en ingewikkelde breuken namen toe na de 
ingebruikname van een eigen operatiekamer in 1998. Daar zal de anesthesietoren van 
het Oostendse ziekenhuis ongetwijfeld zeer nuttig zijn.

Dokter-anesthesist Francis De Burghgraeve van het AZ Damiaan: “Niettegenstaan-
de onze goede relaties met Afrikaanse ziekenhuizen kozen we voor het centrum van  
Opglabbeek omdat het toestel veel knowhow en betrouwbare elektriciteit vergt.” ❚
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AZ Jan Portaels  
gebruikt EPD UZ Brussel
UZ Brussel en AZ Jan Portaels Vilvoorde sloten een  
akkoord voor het gebruik van het elektronisch patiënten-
dossier (EPD) van het UZ Brussel. 

Wegens zijn brede waaier aan functionaliteiten kreeg Primuz, het EPD van het UZ Brus-

sel, van HIMSS (USA) op de HIMSS-EMRAM schaal, de op één na hoogste score 6,  

de hoogste score ooit in België. AZ Jan Portaels krijgt nu toegang tot alle functiona-

liteiten van de software. Ziekenhuizen die kiezen voor Primuz gaan voor een geïnte-

greerd systeem, maar met de mogelijkheid voor een configuratie op maat van de 

eigen werking. De patiëntendata blijven in beheer van elk samenwerkend ziekenhuis, 

waardoor elke partner de eigen gegevens controleert.

Algemeen directeur AZ Jan Portaels Guy Buyens: “We kozen voor het EPD van het 

UZ Brussel omdat het een geïntegreerd en gebruiksvriendelijk systeem is dat we snel 

kunnen uitrollen. Maar ook het respect voor ieders eigenheid overtuigde ons. Het 

EPD is een bron voor rijkere managementinfo en er kan meer aandacht gaan naar de 

follow-up van kwaliteit, inclusief medische parameters.“

Prof. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel: “Wie kiest voor Primuz beantwoordt 

meteen aan de vereisten van Maggie De Block in haar plan eGezondheid (streefdatum 

2019). Een doel daarin: zoveel mogelijk medische info en ‘documenten’ gestructu-

reerd en gecodeerd opmaken en publiceren.” ❚

P.S.
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I n ‘Surveiller et punir, naissance de 
la prison’, het meest gelezen filo-
sofische boek ter wereld, laat Mi-

chel Foucault zien hoe in het leger van 
de 17de eeuw vormen van discipline 
ontstonden die door de slagkracht er-
van het model werden voor een hele 
samenleving. Er vond in het leger een 
ordening van ruimte en tijd plaats in 
combinatie met het trainen van het  
lichaam. “Mensen zo disciplineren om er 
een zo groot mogelijke slagkracht uit te 
halen, je zou denken dat dit heel auto-
ritair is”, zegt Marli Huijer, filosofe, arts 
en sinds 2015 Nederlands Denker des 
Vaderlands. “Foucault gebruikt vaak het 
woord ‘gehoorzaam’, maar wonderlijk is 
dat hij zegt dat discipline de keerzijde is 
van democratie. Hij zag een evolutie van 
een repressieve naar een productieve 
macht.” Vond er in 1757 in Parijs bijvoor-
beeld nog een openbare executie plaats, 
in 1837 werden jongeren daarentegen in 
een jeugdgevangenis onderworpen aan 
en gecorrigeerd door regels. Het wakend 
oog werd als het ware geïnternaliseerd.

Uitbesteden van discipline
Alleen zitten we ondertussen in een sa-
menleving “waarin we door de toegeno-
men welvaart, de overvloed aan materie, 
keuzes, tijd, liefdespartners… weer nood 
aan discipline hebben”, zegt Huijer, die 
ook bijzonder hoogleraar filosofie is aan 
de Erasmus Universiteit en lector filoso-
fie aan de Haagse Hogeschool. Zowel een 
terugkeer naar de discipline van de jaren 
40 als een progressieve nieuwe moraliteit 
die deugden als matigheid centraal stelt, 
ziet Huijer niet werken. “Maar vanaf de 
jaren 80 zie je een competitieve vorm van 
zelfdiscipline ontstaan”, zegt ze. “Wie het 
verdient, moet verdiensten krijgen, maar 
om het te verdienen, moet je discipline 
opbrengen.” Dat kan evenwel tot gro-
te ongelijkheid leiden – niet iedereen is 
doelgericht, heeft de middelen, capacitei-
ten of coaching en verliezers dreigen uit 
beeld te geraken. De oplossing, zegt ze, 

bestaat in het uitbesteden van de discipli-
ne. Bijvoorbeeld, om het concreet te ma-
ken, door afspraken vast te leggen met 
een vriend om samen te gaan hardlopen 
als je het alleen niet kan opbrengen.

De Duits-Amerikaanse filosofe Hannah 
Arendt laat in ‘The Human Condition’ 
zien hoe we als mensen voortdurend 
onderdeel zijn van een web van rela-
ties. “Dat web is horizontaal, daar is niet 
vanzelfsprekend een macht of autoriteit. 
De disciplinering komt tot stand op ba-
sis van wederzijdse beloftes. Het uit-
besteden van die discipline is iets wat 
kinderen moeten leren: hoe gebruik je 
de krachten en zwakten van een ander? 
Daar ligt een grote taak voor ouders en 
onderwijs.”

Derde bron
Ook voor klinisch psycholoog en psycho-
analyticus Paul Verhaeghe vormde Han-
nah Arendt het aanknopingspunt. 

In de jaren 70, zegt Verhaeghe, nam het 
Westen afscheid van bepaalde vormen 
van autoriteit. Dat lukte een paar jaar, 
maar vanaf de milleniumwissel werd 
duidelijk dat we in het Westen proble-
men hebben met autoriteit. 
Dat blijkt onder andere uit nieuwsbe-
richten over hoe scheidsrechters in het 
jeugdvoetbal worden bejegend, kaart-
jesknippers op de trein, spoedartsen 
die liever niet naar bepaalde wijken 
willen uitrukken…

De oplossing lijkt eenvoudig: op-
nieuw meer autoriteit installeren als 
gulden middenweg tussen het te veel 
van vroeger en het te weinig van dat 
moment. “In dat kielzog zie je vaak 
de roep om een ‘grote leider’, maar 
de problemen nemen ondertussen al 
vijftien jaar toe. Dus het werkt niet.” 
Hannah Arendt, wiens werk een revival 
kent, schreef in 1954 een uiteenzetting 
van (amper) 27 bladzijden met als titel 
‘Wat is autoriteit?’ en reikte daarmee 
de sleutel aan.

Autoriteit, concludeert Verhaeghe, is een 
gezagsdrager. “Iemand mag het gezag 
dragen op basis van een derde bron, ter-
wijl we bij macht van een machtshebber 
spreken, wat individueel is en op basis 
van fysieke of financiële mogelijkheden 
wordt bepaald. 

Het probleem dat we hebben met 
autoriteit is niet dat er te wei-

nig is, maar dat het ons 
ontbreekt aan geloof in 

de derde bron. En als 
die er niet is, kom je 
uit bij macht. Daarom 
worden wij nu meer 
en meer onderworpen 
aan macht in plaats 
van aan autoriteit. Hoe 
minder autoriteit, hoe 

meer regelgeving. De 
oplossing die naar voren 

wordt geschoven, heeft dus 
eigenlijk een averechts effect.”

We moeten, Hannah Arendt indachtig, 
dus op zoek naar de derde bron. De klas-
sieke optie herstellen - het geloof en het 
patriarchaat onder andere - ziet Verhaeg-
he niet lukken. Er rest ons daarom alleen 
een nieuwe ‘grond’ te installeren die 
buiten onszelf ligt. “En dat is een proces 
van jaren, dat wel al aan de gang is.”

Van piramide naar 
netwerk
De piramidale organisatiestructuur 
verandert zo stilaan in een horizontaal 
netwerk met knooppunten waartussen 
het gezag verschuift. Of zoals Verhaeg-
he het met een voorbeeld uit zijn eigen 
leven illustreert: vroeger zwaaide vader 
thuis de plak - ‘wacht tot hij thuis is’, was 
een vaak gehoord zinnetje als er beslist 
moest worden - nu wordt zijn kleindoch-
ter opgevoed bij haar ouders, grootou-
ders aan beide kanten, de crèche… Het 
gezag verschuift in functie van overleg. 
De autoriteit wordt met andere woorden 
gedragen door het netwerk.

In die context, signaleert Verhaeghe, 
gewoon hoogleraar aan de universiteit 
van Gent, is de verschuiving in de naam-
geving van Wikileaks - het ‘lekken’ wijst 
nog op piramidaal denken – naar Pana-
ma Papers – er is sprake van sociale con-
trole – een belangrijke.
Zijn besluit is hoopgevend: “Het systeem 
werkt – er is al minstens één generatie 
mee opgegroeid - maar vergt tijd om in-
gevoerd te geraken en mensen moeten 
bereid zijn om uit hun piramide af te da-
len. Het zal niet van een leien dakje lo-
pen, maar het is goed dat we ons bewust 
zijn van de richting die we uitgaan en wat 
de consequenties ervan zijn.” ❚

Raoul De GrooteJS
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❚ CONGRES - AUTORITEIT EN DISCIPLINE: DE SCHAAMTE VOORBIJ? ■

‘Panama Papers: uiting van sociale controle’
De Vlaamse Vereniging 

voor Psychiatrie hield 
op 11 mei in Gent een 

symposium rond autoriteit 
en discipline. Discipline 

zonder autoriteit: kan dat? 
En willen we autoriteit of 

willen we macht? Het werk 
van Hannah Arendt was 

voor Marli Huijer en Paul 
Verhaeghe een leidraad in 

hun zoektocht naar een 
antwoord.

BEROEPSNIEUWS
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 Het uitbesteden van 
discipline is iets wat 

kinderen moeten leren.

Paul Verhaeghe: “Het nieuwe 
systeem werkt, maar de invoering 
ervan vergt tijd.”
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Y ves Devos mag het concept dan 
misschien niet hebben uitgevon-
den, hij introduceerde het met 

succes in België. “Mijn vorming vervol-
ledigde ik in de VS. Zo haalde ik in 2002 
het diploma van Exercise Physiologist 
aan het prestigieuze American College of 
Sports Medicine, de grootste vereniging 
voor sportgeneeskunde ter wereld, waar 
ik nog jaarlijks bijscholing volg. En uit de 
VS bracht ik de mirakelremedie mee die 
fitness als medicijn heet.” 

Mensen doen bewegen is zijn voornaam-
ste doel, of ze nu gezond of ziek zijn. Alle 
deskundigen zijn het er inmiddels over 
eens dat bewegen goed is voor de ge-
zondheid. Met eenvoudige oefeningen 
wil Devos snel uw levenskwaliteit op-
krikken: een combinatie van manuele 
therapie, medische trainingstherapie en 
fitness.

Het eerste deel van het boek legt de ba-
sisprincipes van fitness uit, het tweede 
zoomt in op oefeningen voor thuis of 
in de fitnesszaal. Dat in functie van de 
meest voorkomende chronische aandoe-
ningen, opgesplitst in drie categorieën: 
• metabole (overgewicht, obesitas, 

hart- en vaatziekten, chronische 
longaandoeningen);

• van het bewegingsstelsel (chronische 
rug-, schouder- en nekaandoeningen, 
artrose, reumatoïde artritis en 
fibromyalgie, MSA en osteoporose);

• met invloed op je immuniteit en 
algemene weerstand (geestelijke 
aandoeningen zoals burn-out, 
depressie, fibromyalgie, en het leven 
na kankerherstel).

“Dit boek pretendeert niet om mensen te 
genezen of een diagnose te stellen. Het 
gaat om chronische pathologie, meestal 
ongeneeslijk. We willen wel vanuit een 
officiële diagnose via een aangepast be-
wegingsprogramma en met gezonde en 
evenwichtige voeding, de pijn verzach-
ten, de bewegingsvrijheid en progres-
sief de levenskwaliteit van de patiënten 
vergroten. Als mensen terugkomen met 
een goed gevoel volstaat dat voor mij.”

Tot slot omvat het boek ook nieuwe the-
ma’s zoals ‘zitten is het nieuwe roken’, 
high intensity interval trainig (HIIT), fit 
met apps en mediterrane voeding. Geen 
excuses dus om in je luie zetel te blijven 
zitten: je kunt deze principes immers 
makkelijk thuis toepassen! ❚

F.D.

JS
25

30
N

Fitness als medicijn: de wonderpil?
Zes jaar na zijn bestseller 
‘Fitness als medicijn’ bracht 
Yves Devos, Medische 
FitnessCoach en een van 
de meest gerenommeerde 
fitnessexperts van ons 
land, een geactualiseerde 
versie uit. Voor een 
propvolle zaal stelde hij die 
nieuwe versie voor. Bij de 
aanwezigen ook een pak 
artsen – aanhangers van 
zijn concept – en patiënten.

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

       OSTENIL® gamma
Vermindert gewrichtspijn
   Verbetert gewrichtsfunctie
Behandeling van artrose

00513_Anz OstenilRange_A4+3_GB-FR-NL.indd   1 17.09.13   15:51

Fitness als Medicijn staat voor een uniek, kwalitatief  

en snelgroeiend netwerk van professionelen. Wenst u als arts  

toe te treden tot het Fitness als Medicijn-netwerk?  

Registreer u via www.fitnessalsmedicijn.be vóór 31 mei  

en krijg de herwerkte versie gratis!
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Om een idee te geven: tussen juli 
2014 en december 2014 partici-
peerden al 101 ziekenhuizen of 

452 chirurgen.

Knie
Voor primaire knievervangingen lag de 
gemiddelde leeftijd op 67,5 jaar (1/3 man. 
2/3 vrouw). Hoofdoorzaak is overduide-
lijk osteoartritis (95,2%), ver achterop 
gevolgd door trauma (2,4%). Doorgaans 
werd de volledige knie vervangen (bij 
ruim 86%), gecementeerd (85%). Bij re-
visie-ingrepen zien we dat een derde 
van de populatie jonger is dan 60 en de 
gemiddelde leeftijd iets boven de 66 ligt.

Heup
Primaire heupvervangingen tonen een 
iets ander beeld. Gemiddeld is de pati-

ent wat ouder: net geen 70. Zes op de 
tien is vrouw en bij zeven op de tien is 
primaire osteoartritis de oorzaak. Breu-
ken zijn hier ook een belangrijke factor 
(ruim 20%). Keramisch-keramisch en 
keramisch-polyethyleen zijn het meest 
in trek. De overgrote meerderheid van 
deze ingrepen blijkt ongecementeerd 
(82,4%).

Het rapport biedt een schat aan informa-
tie. Overigens bezit ons land flink wat 
expertise voor dit soort ingrepen. Voor 
knievervangingen staan we wereldwijd 
op plaats 5, voor heupvervangingen op 
plaats 4 (cijfers uit 2013, zie grafiek). 

Dat neemt niet weg dat het nog beter 
kan met onze registratie. Zwakke punten 
zijn onder meer het feit dat er geen link 
bestaat met andere systemen, dat de re-
gistratie niet gevalideerd is en evenmin 
kan terugvallen op oudere metingen en 
outcomes. De survivalanalyse staat nog 
in haar kinderschoenen.

De toekomst ligt in een uitbreiding van 
de registratie voor knie- en heupproce-
dures, enkel om statistieken te raadple-
gen, ontwikkeld met het WIV/ISP. Die app 
komt er snel: hij wordt over enkele we-
ken gelanceerd. ❚

P.S.JS
25
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Orthopride heeft wind  
in de zeilen

Sinds juli 2014 is de 
registratie van heup- en 
knieproteses in ons land 

verplicht via Orthopride. Waar 
de respons voordien eerder 

lauw was, ging de verplichting 
gepaard met een scherpe 

stijging naar 82% in 2014 en 
zelfs naar 88% in 2015. 

FOCUS ORTHOPEDIE

CM-studie wijst  
op sterke verschillen

JS
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23
B
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A ckaert wees erop dat de CM 
zich in deze studie niet richt-
te op bilaterale protheses 

of fracturen. Het onderzoek liep van 
1990 tot 2013. Gecombineerd over al 
die jaren waren er 84 ziekenhuizen bij 
betrokken. De studie berustte op indi-
recte gegevens maar niettemin vormt 
ze een interessante graadmeter, maakt 
Ackaert zich sterk. Zo lag de survival 
na 10 jaar op 95% en bleek de kwaliteit 
de afgelopen vijf jaar te zijn vooruitge-
gaan. Opvallend was wel het aanzien-
lijke verschil in revisie tussen zieken-
huizen onderling.

Ook het kostenplaatje verschilde fors 
per ziekenhuis. De CM dringt erop aan 

dat chirurgen de patiënten vooraf be-
ter informeren. Op een totaalkostprijs 
van 10.000 euro per patiënt voor het 
verblijf valt 8.306 euro onder het zie-
kenhuis/overheidsbudget en betaalt 
de patiënt 1.753 euro uit eigen porte-
monnee. En dan zijn er nog de kosten 
van het implantaat zelf. De sociale ze-
kerheid neemt gemiddeld 1.873 euro 
ten laste, de patiënt 719 euro. Opval-
lend: de kostprijs voor de patiënt ligt 
drie keer lager in een meerpersoons-
kamer, vergeleken met een eenper-
soonskamer. Met deze nuance van 
een fors verschil tussen ziekenhuizen 
onderling.

De gemiddelde patiëntkosten per zie-
kenhuis variëren sterk: van 1.061 tot 
4.270 euro. Idem dito voor de verblijfs-
duur: van 5-13 dagen en de transfusie-
ratio (2-56%) en reanimatie (0-82%).

We evolueren van hoofdzakelijk totaal-
gecementeerde implantaten 20 jaar 
geleden naar 80% ongecementeerde 
vandaag. In 2013 telden we een zee van 
prothesecombinaties: meer dan 750! ❚ JS
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Registratie of niet,  that’s the question

D e CM-studie was in zekere zin 
baanbrekend, maar deed in de 
eerste plaats de vraag rijzen 

waarom ze niet verliep in overleg met 
het werkveld…

Katelijne Ackaert (CM): (lacht) “Ze ver-
liep inderdaad niet met de toestemming 
van de orthopedisten. Intussen zitten we 
al aan de derde editie. De eerste keer 
(1999) gaven we de resultaten zonder 
public disclosure. De tweede keer over-
legden we met de wetenschappelijke 
verenigingen. We maakten duidelijk wat 
we van plan waren en de studie was de-
zelfde als die in 1999. We bezochten 35 
ziekenhuizen. Mensen van het werkveld 
en de beroepsorganisaties (BVOT onder 
meer) bezochten zelfs mee de ziekenhui-
zen. Dat was gedragen door Jacques Van 
Dooren en Philippe Gillet, de toenmalige 
voorzitters. 

De derde keer vroegen we geen toe-
stemming. We gingen uit van dezelfde, 
al goedgekeurde methodologie. Alleen 
noemden we nu de ziekenhuizen (public 
disclosure), onder druk van de maat-
schappij.”

Is dat eigenlijk geen 
schandpaalpolitiek?

K.A.:“Neen, onze bedoeling is de patiënt 
te informeren en te zorgen dat de kwali-
teit verbetert.”

Maar heeft een patiënt daar een 
boodschap aan, kan hij daarover 
goed oordelen?

K.A.:“Als jij over tien jaar een nieuwe 
heup nodig hebt, dan zou je als patiënt 
graag willen weten naar welk ziekenhuis 
je moet om zeker te zijn dat die heup-

Katelijne Ackaert (CM) ging 
op het congres uitgebreid 

in op de CM-studie over 
primaire totale heupprotheses 

(THA) die heel wat stof deed 
opwaaien bij de orthopeden. 

Registreren en registreren is twee. Een interview met 
Katelijne Ackaert, vrouw achter de CM-studie over 
heupprothesen, en dr. Jan Victor/Tine Willems (1)  
van Orthopride.

Knee replacement surgery (2013) Hip replacement surgery (2013)
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Registratie of niet,  that’s the question
prothese daar voor de rest van je leven 
goed blijft zitten.”

Ik zou in eerste instantie bij mijn 
huisarts informatie inwinnen.

K.A.:“Ja, dat zeggen wij ook. Maar zon-
der studie die aangeeft waar de resulta-
ten het best zijn, weet die huisarts dat 
ook niet. De chirurgen zelf hebben ook 
maar een beperkt beeld: ze hebben geen 
zicht op patiënten die niet tevreden zijn 
en voor een revisie naar een ander zie-
kenhuis stappen.”

Bevindt u zich als verzekeringsmaat-
schappij – gelinkt aan bepaalde zie-
kenhuizen – in een neutrale positie 
voor een dergelijke studie? 

K.A.:“We maakten de naam van alle zie-
kenhuizen bekend, we lieten de CM-ge-
linkte ziekenhuizen niet weg, ook als ze 
het niet goed doen.”

Zeggen uw gegevens iets over de 
kwaliteit en de service?

K.A.:“Het is niet het volledige plaatje, 
maar wel het enige in België. De data-

bank was niet perfect, maar je moet roei-
en met de riemen die je hebt. Er komt 
voor ons geen volgende keer. We laten 
het nu over aan de orthopedisten via Or-
thopride. Zij zijn beter geplaatst, maar 
zolang er niets bestond van een register, 
moesten wij het doen.”

Dit past ook in het kwaliteitsdebat 
over minimumcriteria voor bepaalde 
ingrepen per ziekenhuis.

K.A.:“Onze vorige studie vond nog een 
link tussen overlevingspercentage en 
volume per ziekenhuis – ook op artsen-
niveau. Intussen reorganiseerden de zie-
kenhuizen zich. Artsen subspecialiseren 
zich veel meer. Niet iedereen doet alles 
nog. En dus vinden we geen link meer 
tussen volume en outcome.”

En waar moet de minimumlimiet voor 
kwaliteit dan liggen voor u?

K.A.:“Vorige keer hadden we die gelegd 
op 20 per arts en 30 per ziekenhuis.”

Dr. Jan Victor:“…Maar dat is eigenlijk 
nattevingerwerk, Katelijne.”

K.A.:“Dat is nattevingerwerk, een grens 
die je trekt. We zagen dat ziekenhuizen 
die er meer dan 300 per jaar deden, 
beter waren. Maar je kunt niet echt een 
grens trekken.”

Dit speelt in principe wel in het 
voordeel van de UZ’s?

K.A.:“Als het nu over longkanker ging, 
zou ik zeggen: stap naar een UZ. Maar 
heupprothesen worden zoveel geplaatst 
per jaar dat artsen die ingreep onder de 
knie hebben. We zijn op dat vlak in België 
goed bezig.”
J.V.: “Ik kom uit een algemeen zieken-
huis en werk nu grotendeels in een UZ, 
maar er is geen reden om aan te nemen 
dat de kwaliteit gestuurd wordt door het 
universitair karakter. Dat moeten we uit 
de discussie halen.”
“Als Belgische vereniging en orthope-
dische community staan we achter het 
concept om via verzamelde data te kij-
ken naar het resultaat van ons werk, 
zoals Olivier Verborgt, onze voorzitter, 
zei. We konden Orthopride opstarten in 
2009 dankzij het Riziv. Jo De Cock heeft 
ons zeer goed geholpen toen. In het be-
gin lag de penetratie van de markt laag, 
maar dat is sterk verbeterd zodat we nu 
bijna aan 100% komen. Dat wordt zeker 
zo nu er zonder registratie niet meer te-
rugbetaald wordt. De CM-studie haalde 
er met de beschikbare middelen zoveel 
mogelijk uit, maar de beperking zat hem 
deels in de brondata. Ze moesten op een 
onrechtstreekse manier afleiders vinden. 
Slim, maar wel met initiële fouten die 
intussen gecorrigeerd zijn (zoals de re-
animatieverstrekkingen, vaak gemeten 
door anesthesisten).”
“Qua meerwaarde voor de patiënt moe-
ten we heel voorzichtig zijn. De socio-eco-
nomische context stuurt soms significant 
in een ziekenhuis. Ook de algemene 
gezondheidstoestand van patiënten die 
in de buurt van een ziekenhuis wonen, 
speelt mee. Plus, niet te vergeten: de 
buren van zo’n ziekenhuis. Als je buren 
hebt die snel overgaan tot revisiechirur-
gie, ben je zelf misschien wel goed bezig, 
maar wordt er wellicht iets te vlug gere-
viseerd. Ik betreur de profilering van zie-
kenhuizen op basis van die cijfers.”
“De data zijn per definitie historisch. Een 
arts die verantwoordelijk is voor de goe-
de resultaten in een ziekenhuis, kan bij 
de presentatie net verhuisd zijn naar een 
ander ziekenhuis. Of omgekeerd. Voor 
een associatie kunnen de resultaten on-
derling tussen de artsen sterk verschil-
len. Je moet de data voldoende volwas-
sen benaderen. Ik wijs niet met de vinger 
naar de CM, maar vraag tevens aan de 
beroepsvereniging om voldoende nuan-
ce te brengen in het debat.”

Moeten we naar referentiecentra op 
basis van het aantal ingrepen?

J.V.:“Ik zou die vraag wat willen omzei-
len zoals politici dat doen (lacht). Wat 
ik wel nodig vind: dat er voor sommige 
subgroepen van patiënten een ander fi-
nancieringsmodel moet zijn. 

Bijvoorbeeld: de epidemie van orthope-
dische infecties is op dit moment slecht 
onder controle. Wegens gebrek aan mid-
delen worden die patiënten niet echt 
opgevangen. Ze zijn immers zeer duur, 
een ziekenhuis maakt er verlies op. We 
moeten hen financieel ondersteunen. 
Het gaat om zeer lange ingrepen, het OK 
wordt lang bezet, maar er bestaat geen 
extra renumeratie voor. Een gesprek met 
de minister dringt zich op om deze groep 
beter te omkaderen. Dat is nuttiger dan 
echte referentiecentra. Voor tumoren ligt 
het anders, die worden al in een beperkt 
aantal centra behandeld. Maar het brede 
orthopedisch veld wordt bij ons grosso 
modo kwalitatief goed bediend.”

Waar ligt de toekomst voor de 
evolutie in de registratie?

Tine Willems:“We vermoeden dat we nu 
100% registratie zullen hebben omdat ze 
gekoppeld is aan terugbetaling. Het na-
deel van onze registratie is dat we wei-
nig outcomevariabelen hebben, tenzij 
revisie. “
J.V.:“Maar de tool om artsen persoonlijk 
feedback te geven ten opzichte van het 
gemiddelde komt er wel, heel belangrijk. 
Dan kun je je situeren ten opzichte van 
het gemiddelde, met dus een heel sterke 
sturing. Zonder het Engelse model te ko-
piëren waar alles op het publieke forum 
komt. Zo stigmatiseer je artsen die mo-
gelijk zeer goed werk leveren en bereid 
zijn om verwikkelingen van collega’s aan 
te pakken. Bestraffing wegens patiëntse-
lectie moeten we voorkomen.”
T.W.:“Daarom hebben we niet per arts 
gepubliceerd. De artsen kunnen wel zelf 
hun profiel opvragen, we beschikken 
daarover.“

Dat wordt een van de taken van 
het ziekenfonds 2.0, gevalideerde 
informatie verspreiden naar zijn leden?

T.W.:“Mochten ze alle data die geregis-
treerd zijn, samenbrengen in een mega-
databank, dat zou pas super zijn!”
J.V.:“Opgelet, hiermee ben ik het on-
eens. Privacy is toch zeer belangrijk, die 
mogen we niet te grabbel gooien.”
T.W.:“Maar de databanken aan elkaar 
koppelen, daar is toch niets mis mee?”
J.V.:“Nee, maar op voorwaarde dat de 
trusted third party een echte TTP is. We 
moeten die ontdoen van zakelijke belan-
gen. Oké, een ziekenfonds is niet echt 
een commerciële instelling, maar doet 
toch aan marketing, klantenwerving, 
maakt reclame. En een verzekering biedt 
andere diensten aan dan louter gezond-
heid. “
“Het principe dat je toestemming moet 
hebben van de patiënt vooraleer je zijn 
gegevens gebruikt voor een onderzoek, 
is zeer gezond. Als Panama Papers kun-
nen uitlekken, kan alles uitlekken!” ❚

Pascal Selleslagh

1. Tine Willems is gedoctoreerd als kinesitherapeut.  
Ze hielp vanaf het begin met de opstart van Orthopride. 
Samen met de BVOT en dr. Jan Victor analyseerde ze 
aan de universiteit van Gent de data.

Knee replacement surgery (2013) Hip replacement surgery (2013)
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Aan de rol die cultuurverschil-
len spelen in de ouderenzorg, 
wijdden de vzw’s Sharaf en 

Vamos een eerste jaarlijks terugkerend 
congres op 27 februari in Mechelen. 
Sharaf is een vereniging die ‘wil wer-
ken aan het samenleven in diversiteit 
en het imago van de islam wil verbete-
ren en sensibiliseren’.  Vamos staat voor 
Vlaamse Artsen van Marokkaanse Origi-
ne en Solidariteit.

“De eerste generatie komt in de ouderen-
zorg terecht”, zegt Horiya Lakhal, voorzit-
ster van Sharaf, “en die spiegelt zich aan 
het land van herkomst, waar mantelzorg 
de belangrijkste rol vervult.” De vraag is 
– en dat bleek tijdens het congres ook uit 
een getuigenis van Malika Zariouh – hoe 
men daarmee omgaat in de Belgische 
samenleving, waar iedereen steeds lan-
ger werkt. Het gaat bovendien om een 
aanzienlijk deel van de bevolking. Weten-
schappelijke cijfers zijn er niet, maar we 
gaan ervan uit dat 5% van alle 65-plus-
sers in Mechelen andere dan Belgische 
roots heeft. In Brussel en Antwerpen is 
dat respectievelijk 18 en 27%. 

Ouderen van Marokkaanse origine vor-
men met hun 28% de grootste groep 
niet-Europeanen in Mechelen. De groei 
van 80-plussers gaat – ook in de ons 
omringende landen - bovendien 14 keer 
sneller dan bij autochtone ouderen. Na 
de Marokkaanse migratie, die in de jaren 
zestig begon, is 14 à 16% van de Mechel-
se populatie van Marokkaanse origine, 
wat Mechelen op dat vlak de tweede 
stad in Vlaanderen maakt. De zorgvraag 
zal zo alleen maar toenemen.

Vraag en aanbod
“We kunnen”, zegt Saloua Berdai,  
gerontologe, “een toename van het aan-
tal dementiegevallen verwachten.” De-
mentiezorg is een dynamisch zoekpro-
ces, waarbij de zorg in het beginstadium 

vaak bij één familielid terechtkomt, later 
is er soms sprake van een zorghuwelijk 
met iemand die uit Marokko overkomt 
of moet er een drempel overwonnen 
worden om de mantelzorg los te laten 
en in de zorgopvang terecht te komen. 

JS
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N

❚ ALLOCHTONE OUDERENZORG ■

‘Nood aan ondersteunende maatregelen’
De eerste generatie migranten bereikt(e) de leeftijd waar-
op ze in de ouderenzorg terechtkomt. We moeten onze 
interculturele competenties aanscherpen. In het najaar 
plant minister Vandeurzen een rondetafelgesprek rond 
woonzorgvoorzieningen en residentiële ouderenzorg.

BEROEPSNIEUWS

ESSENTIELE GEGEVENS VAN DE SKP   Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroeps-
beoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.  1. NAAM VAN HET GENEES-
MIDDEL  ABASAGLAR 100 E/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde pen   2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  Iedere ml bevat 100 eenheden insuline 
glargine* (overeenkomend met 3,64 mg).  Iedere pen bevat 3 ml oplossing voor injectie, overeenkomend met 300 eenheden.  *Insuline glargine wordt bereid door middel van recom-
binant-DNA-technologie in Escherichia coli.  Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.   3. FARMACEUTISCHE VORM  Oplossing voor injectie, KwikPen (Injectie).  Heldere, 
kleurloze oplossing   4. KLINISCHE GEGEVENS  4.1 Therapeutische indicaties  Behandeling van diabetes mellitus bij volwassenen, adolescenten en kinderen van 2 jaar en ouder.  4.2 
Dosering en wijze van toediening  Dosering  ABASAGLAR bevat insuline glargine, een insuline-analoog, en heeft een verlengde werkingsduur.   ABASAGLAR dient eenmaal daags op een 
willekeurig tijdstip maar wel elke dag steeds op hetzelfde tijdstip toegediend te worden.  Het doseringsschema van ABASAGLAR (dosis en tijdstip) dient individueel te worden aangepast. 
Bij patiënten met diabetes mellitus type 2 kan ABASAGLAR ook samen met andere orale actieve antidiabetica gegeven worden.  De sterkte van dit geneesmiddel wordt aangegeven in 
eenheden. Deze eenheden zijn exclusief voor insuline glargine en zijn niet gelijk aan IE of de eenheden die gebruikt worden om de sterkte van andere insuline-analogen aan te geven 
(zie rubriek 5.1).  Speciale patiëntengroepen  Ouderen (≥65 jaar oud) Bij ouderen kan een progressieve verslechtering van de nierfunctie leiden tot een gestage vermindering van de in-
sulinebehoefte.  Nierfunctiestoornissen Bij patiënten met een gestoorde nierfunctie kan de behoefte aan insuline verminderd zijn als gevolg van het verminderde insulinemetabolisme.  
Leverfunctiestoornissen Bij patiënten met een gestoorde leverfunctie kan de behoefte aan insuline verminderd zijn als gevolg van het verminderde vermogen tot gluconeogenese en 
een verminderd insulinemetabolisme.  Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van insuline glargine zijn vastgesteld bij jongeren tot 18 jaar en kinderen van 2 jaar en ouder 
(zie rubriek 5.1). De op dit moment beschikbare gegevens zijn beschreven in de rubrieken 4.8, 5.1 en 5.2.  De veiligheid en werkzaamheid van insuline glargine zijn niet vastgesteld bij 
kinderen onder 2 jaar. Er zijn geen gegevens beschikbaar.  Overschakelen van andere insulines op ABASAGLAR  Indien overgeschakeld wordt van een behandelschema met een middellang 
of lang werkende insuline naar een schema met ABASAGLAR, kan een verandering van de dosis van de basale insuline gewenst zijn en is het mogelijk dat de bijkomende bloedglucose-
verlagende behandeling bijgesteld dient te worden (dosering en tijdstip van toedienen van aanvullende gewone insulines of snelwerkende insuline-analogen of de dosering van orale 
bloedglucoseverlagende geneesmiddelen).  Om het risico op hypoglykemieën in de nacht en de vroege ochtend te verminderen, dienen patiënten die van hun behandelschema met 
basale insuline overschakelen van tweemaal daags NPH insuline naar eenmaal daags ABASAGLAR, hun dagelijkse dosis basale insuline met 20-30 % te verlagen gedurende de eerste weken 
van behandeling.   Gedurende de eerste weken dient deze vermindering tenminste gedeeltelijk gecompenseerd te worden met een verhoging van de insuline voor de maaltijd. Hierna 
dient het behandelschema individueel te worden aangepast.  Net als bij andere insuline-analogen kunnen patiënten die een hoge dosering insuline gebruiken als gevolg van antistoffen 
tegen humane insuline, een verbeterde insulinerespons ervaren bij het gebruik van ABASAGLAR.  Nauwgezette controle van de stofwisseling wordt aanbevolen tijdens de overschakeling 
en in de eerste weken daarna. Bij een verbeterde regulering van de stofwisseling en een daarmee samenhangende vergrote insulinegevoeligheid is het mogelijk dat een verdere aanpas-
sing van het doseringsschema noodzakelijk is. Het aanpassen van de dosis kan bijvoorbeeld ook nodig zijn wanneer er veranderingen zijn in het gewicht van de patiënt of in de levensstijl, 
verandering van het tijdstip van insulinetoediening of wanneer andere omstandigheden zich voordoen waardoor de gevoeligheid voor hypoglykemie of hyperglykemie groter is (zie 
rubriek 4.4).  Wijze van toediening   ABASAGLAR wordt subcutaan toegediend.  ABASAGLAR mag niet intraveneus worden toegediend. De verlengde werkingsduur van insuline glargine is 
afhankelijk van de injectie in subcutaan weefsel. Het intraveneus toedienen van de gebruikelijke subcutane dosis kan resulteren in ernstige hypoglykemie. Er zijn geen klinisch relevante 
verschillen in seruminsuline- of serumglucosespiegels na toediening van insuline glargine in de abdominale, deltoideus of dij-streek. Binnen een gegeven injectiegebied moet per injectie 
van de ene injectieplaats op de andere worden overgegaan. ABASAGLAR mag niet worden gemengd met enige andere insuline of worden verdund. Het mengen of verdunnen kan het tijd/
werkingsprofiel wijzigen en menging kan neerslag veroorzaken.  Zie voor verdere gegevens hierover rubriek 6.6.  Vóór gebruik van de ABASAGLAR KwikPen moeten de gebruikersinstruc-
ties in de bijsluiter nauwkeurig gelezen worden (zie rubriek 6.6).  4.3 Contra-indicaties  Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  
4.8 Bijwerkingen  Samenvatting van het veiligheidsprofiel  Hypoglykemie, in het algemeen de meest frequente bijwerking bij insulinetherapie, kan optreden wanneer de insulinedosis 
in verhouding tot de insulinebehoefte te hoog is.  Samenvatting van de bijwerkingen in tabelvorm  De volgende gerelateerde bijwerkingen zijn tijdens klinische studies waargenomen en 
volgen hieronder ingedeeld naar de MedDRA-voorkeursterminologie voor systeem/orgaanklassen en in volgorde van afnemend voorkomen (zeer vaak: ≥1/10; vaak: ≥1/100, < 1/10; soms: 
≥1/1000, < 1/100; zelden: ≥1/10.000, < 1/1000; zeer zelden: < 1/10.000).  Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. 

MedDRA systeem orgaanklasse Zeer vaak Vaak Soms Zelden Zeer zelden

Immuunsysteemaandoeningen

Allergische reacties X

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Hypoglykemie X

Zenuwstelselaandoeningen

Dysgeusie X

Oogaandoeningen

Verslechterde visus X

Retinopathie X

Huid- en onderhuidaandoeningen

Lipohypertrofie X

Lipoatrofie X

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Myalgie X

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Reacties op de injectieplaats X

Oedeem X

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen  Voedings- en stofwisselingsstoornissen Ernstige hypoglykemische aanvallen kunnen, vooral wanneer deze recidiverend zijn, leiden tot neurolo-
gische schade. Langdurige of ernstige hypoglykemische episodes kunnen levensbedreigend zijn. Bij veel patiënten worden de klachten en symptomen van neuroglycopenie voorafgegaan 
door verschijnselen van adrenerge contraregulatie. In het algemeen geldt dat hoe groter en sneller de daling van bloedglucose is, des te meer uitgesproken is het fenomeen van contrare-
gulatie en de symptomen ervan.  Immuunsysteemaandoeningen Allergische reacties van het “Immediate-type” op insuline zijn zeldzaam. Dergelijke reacties op insuline (waaronder insuline 
glargine) of op de hulpstoffen kunnen bijvoorbeeld in verband worden gebracht met gegeneraliseerde huidreacties, angio-oedeem, bronchospasmen, hypotensie en shock en kunnen 
levensbedreigend zijn.  De toediening van insuline kan het lichaam aanzetten tot de aanmaak van insuline antistoffen. Bij klinisch onderzoek werden met dezelfde frequentie antistoffen 
waargenomen die kruisreacties veroorzaken met humane insuline en insuline glargine in zowel de NPH-insuline- als de insuline glargine-behandelgroepen. In zeldzame gevallen kan de 
aanwezigheid van zulke insuline antistoffen aanpassing van de insulinedosering noodzakelijk maken teneinde de neiging tot hyper- of hypoglykemie te corrigeren.  Oogaandoeningen Een 
duidelijke verandering in de glucosehuishouding kan een tijdelijke visusstoornis veroorzaken, als gevolg van een tijdelijke verandering in de oogboldruk en de brekingsindex van de lens. 
Door een verbeterde glucosehuishouding op lange termijn vermindert het risico op progressie van de diabetische retinopathie.   Intensivering van de insulinetherapie met een abrupte 
verbetering van de glucosehuishouding kan echter verband houden met een tijdelijke verslechtering van diabetische retinopathie. Bij patiënten met proliferatieve retinopathie kunnen 
ernstige hypoglykemische episodes, met name indien niet met fotocoagulatie behandeld, resulteren in voorbijgaande amaurose.  Huid- en onderhuidaandoeningen Net als bij iedere 
andere insulinetherapie kan lipodystrofie optreden op de injectieplaats en de plaatselijke insulineabsorptie vertragen. Voortdurende wisseling van de injectieplaats binnen het gegeven 
injectiegebied kan ertoe bijdragen deze reacties te verminderen of te voorkomen.  Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Reacties op de injectieplaats zijn onder andere 
roodheid, pijn, jeuk, huiduitslag, zwelling of ontsteking. De meeste milde reacties van insuline op de injectieplaats gaan gewoonlijk na een paar dagen of weken vanzelf over.  Insuline kan 
zelden natriumretentie en oedeem veroorzaken, vooral als een voordien slechte stofwisselingregulering verbeterd wordt door een intensievere insulinetherapie.  Pediatrische patiënten 
In het algemeen is het veiligheidsprofiel voor kinderen en jongeren (tot en met 18 jaar) gelijk aan het veiligheidsprofiel voor volwassenen. De rapportage van bijwerkingen uit de post 
marketing surveillance bevat relatief frequenter reacties op de injectieplaats (pijn of reacties op de injectieplaats) en huidreacties (uitslag, urticaria) bij kinderen en jongeren (tot en met 18 
jaar) dan bij volwassenen. Voor kinderen jonger dan 2 jaar zijn geen veiligheidsgegevens uit klinisch onderzoek voorhanden.  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 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheids-
produkten, Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be of adversedrugreactions@fagg-afmps.be), of via de “Direction de la Santé”, Division 
de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L- 2120 Luxembourg (http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html).  7. HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10, 1030, Wenen, Oostenrijk.   8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN 
DE HANDEL BRENGEN   EU/1/14/944/005 EU/1/14/944/006 EU/1/14/944/007 EU/1/14/944/008 EU/1/14/944/010 EU/1/14/944/011 EU/1/14/944/012 EU/1/14/944/013  9. DATUM EERSTE 
VERGUNNINGVERLENING//VERLENGING VAN DE VERGUNNING  Datum van eerste verlening van de vergunning: 9 september 2014  10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Mei 
2015 AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel dat aan geneeskundig voorschrift is gebonden.  Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). 
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‘er is geen vraag naar 

specifieke zorg, dus is er 
geen aanbod’ geraakt 

niet doorbroken”.
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“De eerste lichting formele en informele 
zorgverleners is op zoek naar oplossin-
gen. Er is daarom nood aan ondersteu-
nende maatregelen”, zegt Berdai.
“Er ontstaat een specifieke zorgbehoef-
te”, zegt Lauren Vandenbossche, die in 
2013 onder de titel ‘Op de thee in het wzc’ 
een thesis over het onderwerp schreef. 
“Van de 2.400 Marokkaanse 65-plussers 
in Antwerpen zaten er in 2013 slechts 5 
in een wzc. Want het wzc wordt gezien 
als een breuk met de kinderen en een 
terugkeer naar Marokko lijkt dan bo-

vendien voorgoed onmogelijk, of het is 
omdat halalvoeding er niet wordt aan-
geboden omdat er amper vraag naar is. 
Vaak kennen ouderen hun ziekte of wat 
een rusthuis inhoudt en kost onvoldoen-
de, terwijl ook hun socio-economische 
status en onmondigheid een rol spelen. 
De vicieuze cirkel van ‘er is geen vraag 
naar, dus er is geen aanbod’ geraakt zo 
niet doorbroken. We moeten de zorg dus 
interculturaliseren en informatie meer 
verspreiden via bijvoorbeeld moskeeën 
om vraag en aanbod te matchen.”

Maar die match is er niet altijd omdat 
migranten qua zorg verschillen van de 
rest van de bevolking. Abdellatif Riffi, 
huisarts in Mechelen, secretaris van Va-
mos en ondervoorzitter van Sharaf: “Je 
ziet ze bijvoorbeeld vaker op consultatie 
komen en ze vertonen minder preven-
tief gedrag. Ook psychosomatiek vormt 
een belangrijk probleem, men gelooft 
soms in het ‘boze oog’ en de commu-
nicatie verloopt niet altijd optimaal om-
dat de eerste generatie vaak geen Ne-
derlands praat. Dat leidt tot een ander 

patroon van klachten en diagnose.” Er 
is een hogere prevalentie van diabetes 
(drie tot vier keer meer), tbc komt zeer 
vaak voor, net als stress en vitamine 
D-tekort door marginale woonomstan-
digheden of het dragen van hoofdbe-
dekking. “Interculturele bemiddelaars 
kunnen helpen”, zegt hij, “want de zorg-
toegankelijkheid is niet altijd goed, net 
als de zorgkwaliteit wegens hun ge-
brekkige kennis. Dat heeft een negatief 
effect op de patiëntentevredenheid en 
op de kennis die de patiënt heeft van 
zijn of haar aandoening. Vaak worden 
er informele tolken ingeschakeld (lees: 
familie, n.v.d.r.) die niet gebonden zijn 
aan het beroepsgeheim, waardoor de 
infomatie bij iedereen verspreid raakt of 
waardoor vader of moeder bewust niet 
wordt ingelicht en dus uitgesloten blijft 
van de eigen diagnose.”

Kleine ingrepen kunnen nochtans al 
helpen. “Ligt er iemand op sterven en 
komt er daarom 50 man langs in het zie-
kenhuis? Je zou die patiënt dan bijvoor-
beeld een kamer kunnen geven in het 
begin van de gang in plaats van op het 
einde. Of je kan vanuit de gemeenschap 
zelf zorgen dat ouderen thuis kunnen 
blijven door ondersteunde mantelzor-
gers. Dat soort initiatieven is nog on-
voldoende bekend in de gemeenschap, 
maar naar een rusthuis gaan is in elk 
geval meer bespreekbaar doordat de 
groep groeide en er in Marokko inmid-
dels ook rusthuizen zijn. Zo smelten 
taboes en vooroordelen weg en men 
komt zelf met vragen.” ❚

Raoul De Groote
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De nood aan mensen die twee 
werelden kunnen verbinden, stel-
de Harry Moeskops, die kwam 
spreken namens de stichtig 
WoonSaem, ook in Amsterdam 
vast. “De wetten en regels moeten 
bovendien mee bewegen, maar 
zonder invloed en zeggenschap 
van de ouderen zal het niet gaan. 
Als je je opsluit in je gemeenschap, 
dan wordt het nooit wat.”
Het aanscherpen van de intercultu-
rele competenties liep als een rode 
draad door het symposium. Ook 
minister van Welzijn, Gezondheid 
en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) 
trok aan het slot die conclusie: “In 
het najaar staat een rondetafel-
gesprek gepland rond woonzorg-
voorzieningen en residentiële ou-
derenzorg. Er is niet één volmaakte 
oplossing, maar we moeten blijven 
investeren in dialoog en overleg. 
We moeten onze zorg cultuursensi-
tiever maken.”

Wetten moeten mee  
bewegen
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I n zijn praktijk aan een van de Brugse 
reien kabbelt de klassieke muziek – 
ook een passie van Michel D’Hoog-

he – als een soundtrack onder het drukke 
bestaan dat hij er ondanks zijn 70 jaar 
nog op na houdt: als voorzitter van de 
medische commissies van de Fifa en de 
Uefa reist D’Hooghe de wereld rond.

In de combinatie geneeskunde-voetbal 
heeft hij weinig functies niet vervuld: 
van 1972 tot 1987 hoofd van de medische 
dienst van Club Brugge, diensthoofd re-
validatie van het AZ Sint-Jan in Brug-
ge, zes jaar voorzitter van de Profliga, 
veertien jaar voorzitter van de Belgische 
voetbalbond en zes jaar van Club Brug-
ge. Een leven zonder voetbal, hij kan het 
zich niet voorstellen. “Omdat ik dat nog 
nooit meemaakte. Voor ik clubarts werd, 
liep ik namelijk ook al rond het veld als 
mascotte van Club Brugge”, grijnst hij. 
“Maar het liefste was ik clubarts om-
dat dat de dichtste verbinding tot stand 
bracht tussen geneeskunde en voetbal. 
De spelers waren bovendien van mijn 
generatie, dus dat blijft mijn beste her-
innering.”

De Amerikaanse pionier van de neuro-
chirurgie Harvey Cushing schreef ooit: 
“If a medical life is not a divine voca-
tion, then nothing is vocation and no-
thing is divine.” “Wel, hij had gelijk”, 
zegt D’Hooghe. “Mij inzetten voor de 
jeugd van de wereld is een ‘vocation’ en 
dat ik haar daardoor betere kansen kan 
geven, is ‘divine’. Dit is een fulltime job 
voor mij. Maar in 2017 stop ik: ik ben 70 
geworden, het is tijd om de fakkel door 
te geven.”

Heeft hij door de omkoopschandalen 
binnen de Fifa, die Sepp Blatter als voor-
zitter tot aftreden noopten, overwogen 
op te stappen, uit onvrede en om er 
afstand van te nemen? “Ik herinner me 
wat Jacques Rogge mij ooit schreef: 
“Lorsque les dégoûtés s’en vont, il ne 
reste que les degoûtants.” Ik wou uitkij-
ken hoe het evolueerde. Gelukkig kwam 
er met Gianni Infantino snel een nieuwe 
voorzitter en zetelen er negen nieuwe 
mensen in het Uitvoerend Comité. Ik heb 
nu het gevoel dat er al heel wat gekuist 
is – waarschijnlijk nog niet alles, maar ik 
wil tot de laatste dag mijn medewerking 
verlenen.”

Geen dopingcultuur
Zowel de Fifa als de Uefa hebben zeker 
ook medisch een enorme pedagogische 
opdracht, benadrukt D’Hooghe. Zoals in 
de begeleiding van de voetbalsport zelf. 
“Wij verplichten het dragen van beenbe-
schermers, bieden de kans om te hydra-
teren over de hele wedstrijd, stellen de 
rode kaart voor bij elke foute tackle langs 
achteren of een elleboogstoot in het ge-
zicht… Bij een sudden cardiac arrest 
moet dankzij ons de dokter niet wachten 
op een signaal van de scheidsrechter om 
het veld te betreden als een speler neer-
valt zonder contact met iets of iemand. 
Er is de drieminutenregel bij concussies 
(hersenschudding), waardoor de dokter 
de kans krijgt om een neurologische eva-
luatie te maken. En hij alleen mag beslis-
sen of de speler verder kan. 

Rond concussies moeten we de regels 
overigens verder verfijnen. Kunnen we 
geen video-opnames gebruiken? Een 
dokter kan langs de lijn niet alles gezien 
hebben als een speler geblesseerd raakt. 
Bij een temperatuur van meer dan 32°C 
mogen er drankpauzes ingelast worden 
in de 30ste en 75ste minuut. En normaal 
zal straks nog een vierde vervanging in 
de verlengingen mogelijk worden. Dat 
wordt nu twee jaar uitgetest. Je krijgt an-
ders situaties zoals met Anthony Vanden 
Borre op het WK in Brazilië, die met een 
fibulafractuur op het veld moest blijven 
staan omdat er geen kans meer was om 
hem te vervangen.”

Bestrijding
Er is ook de dopingbestrijding. “Wij heb-
ben in de laatste tien jaar wereldwijd in 
het voetbal ongeveer 300.000 doping-

controles verricht. Die leverden minder 
dan 0,5% positieve gevallen op. Als je de 
actuele cijfers neemt – met uitschakeling 
van de social drugs, zoals cocaïne – kom 
je zelfs maar aan 0,05% positieve geval-
len. Ik durf niet te zeggen dat er geen do-
ping is in het voetbal, wel dat er geen do-
pingcultuur is. 300 miljoen voetballers 
kunnen niet allemaal clean zijn. Maar we 
doen enorm veel inspanningen om het 
aantal dopinggevallen laag te houden: 
op het WK in Brazilië waren we de eerste 
teamsport die voor het eerst alle deelne-
mers controleerde. Bloed, urine, in en 
buiten competitie. Wel, de 1.033 contro-
les waren negatief. We leveren ook info-
campagnes op alle jeugdtoernooien om 
aan te geven waarom doping niet kan bij 
voetballen. Het is niet zinvol, het is tegen 
de ethiek en integriteit van de sport én 
tegen de gezondheid van de atleten. 

Voor Euro 2016 legde ik de 24 teamart-
sen in Parijs uit wat voor hen de medi-
sche mogelijkheden zijn. Waar kan je als 
ploegarts in Bordeaux terecht als een 
van je spelers een oogprobleem heeft? 
De lokale dokters worden daarom in ver-
binding gebracht met de teamdokters, 
zodat iedereen iedereen een beetje kent. 
We gaven ook alle mogelijke uitleg over 
onze dopingstrategie en op het einde 
tekenden alle dokters een charter dat ze 

willen meewerken aan een dopingvrij 
tornooi. Misschien is het louter symbo-
lisch, maar sinds ik dat doe – in de na-
sleep van de Maradona-case in 1994 in 
de VS – zag ik geen enkel dopinggeval 
meer. Dat zegt toch ook iets.”

Wat vindt de Fifa van de dopingonthul-
lingen in de Sunday Times begin april 
over de Londense arts Mark Bonar, die 
voetballers in de Premier League van do-
ping zou hebben voorzien? “Wat de En-
gelse dokter Bonar betreft hou ik me aan 
feiten en labuitslagen, niet aan ‘geruch-
ten’ die hier en daar, sinds lang, de kop 
opsteken. Hoezeer ik ook tegen doping 
gekant ben, daar kan ik niet mee verder.”

Bijwerkingen op langere 
termijn
Voor farmacologische problemen springt 
doorgaans de doping in het oog. “Maar 
het gebruik en misbruik van pijnstillers en 
anti-inflammatoire medicatie is evenzeer 
een bijzonder belangrijk element voor 
ons. We verzetten ons daartegen, maar het 
is veel moeilijker dan dopingbestrijding, 
omdat dat laatste verboden is en je moei-
lijk tegen iemand met een peesontsteking 
kan zeggen dat hij geen ontstekingsrem-
mer mag nemen. Wij krijgen van al onze 
tornooien lijsten van de medicatie die de 
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❚ MICHEL D’HOOGHE ■

BEROEPSNIEUWS

Michel D’Hooghe: “Het verontrust 
mij dat het gebruik en misbruik 
van pijnstillers zich naar de 
jeugdcategorieën van de 15- tot 
16-jarigen verplaatst”.

‘Geneeskunde in het voetbal werd teamwork’

Dr. Michel D’Hooghe, voorzitter van 
de medische commissies van de Fifa 
en de Uefa, legde een indrukwekkend 
parcours af. Daarin kon hij twee van 
zijn passies, voetbal en geneeskunde, 
combineren. Volgend jaar – hij is 
inmiddels 70 – wil hij ermee stoppen, 
maar eerst is er onder andere nog 
zoiets als het EK voetbal in Frankrijk.
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D e Fifa is er niet alleen 
voor topploegen, maar 
ook voor ploegen uit 

bijvoorbeeld het Oostblok of 
pakweg Togo, Aruba of Benin, 
waar vaak minder medische zorg 
aanwezig is. “Daar hebben wij qua 
medische begeleiding inderdaad 
ook een opdracht”, zegt Michel 
D’Hooghe. “Er zijn wereldwijd een 
vijftigtal Fifa Medical Centres of 
Excellence, waarvan de meeste 
natuurlijk in Europa liggen, en we 
lanceerden pas een Fifa Football 
Medicine Diploma waardoor 
iedereen tot in de duisterste 
uithoek van de wereld kan leren 
hoe we letsels aanpakken, sudden 
cardiac arrest…” 
“Ook Football for Health is een 
prachtig initiatief, waarbij we 
evolueren naar 100 nationale 
regeringen die voetbal willen 
gebruiken om de jeugd te 
begeleiden. Ik zou dat project 
als afscheidsgeschenk aan de 
Fifa willen geven. In Azië en 
Afrika zullen duizenden kinderen 
in scholen kunnen sporten in 
combinatie met een betere 
medische begeleiding.”

Medische begeleiding 
als opdracht

spelers innemen de laatste 72 uren voor 
een wedstrijd. Daarin zien we bijvoorbeeld 
bij WK’s dat er ploegen zijn waar alle 23 
kernspelers ontstekingsremmers nemen. 
Sommigen zelfs drie verschillende. En 
wat mij verontrust, is dat zich dat meer 
en meer naar de jeugdcategorieën van 
de 15- tot 16-jarigen verplaatst. Het letsel 
wordt gemaskeerd, maar op termijn ver-
ergert het. Hoe meer je aan de chroniciteit 
gewend raakt, hoe groter de kans op bij-
werkingen op langere termijn. Wij wijzen 
de jeugd erop dat dat op termijn nefaste 
gevolgen heeft op het gastro-intestinale, 

het neurogenitale en zelfs het cardiorespi-
ratoire stelsel. Daar stellen we ons steeds 
meer vragen bij. Kunnen pijnstillers in 
bepaalde gevallen ook niet aan de basis 
liggen van bepaalde cardiale problemen? 
Dat wordt nog onderzocht, maar het ver-
moeden bestaat.”

Voetballers lopen risico’s door het chro-
nisch gebruik van pijnstillers én door de 
stijgende belasting die ze te verwerken 
krijgen. “Toen ik in 1972 clubarts was 
bij Club Brugge speelden we 30 of 35 
wedsrtrijden per jaar. De toppers van nu  

zitten misschien wel aan 90. Meestal ver-
liest de geneeskunde van de economie. 
Ik won toen ze in de Champions League 
twee keer in groepen speelden en ik die 
tweede keer kon laten vervangen door 
een knock-outsysteem, waardoor het 
aantal wedstrijden verminderde. Dat en 
de verschuiving van het WK in Qatar 
van juni naar november en december 
zijn bij mijn weten mijn enige medische 
overwinningen op organisatievlak.” ❚

Raoul De Groote
(Vervolg blz. 14)

Driven by enthusiasm and passion
MLS nv | Ringlaan 7 | B-8930 Menen

Tel. 00 32 (0)56 53 11 33 | Fax 00 32 (0)56 53 11 43
info@mls.be | www.mls.be | info@mlslab.nl | www.mlslab.nl

Automated Specimen Processing, 
Robotic Workup and Digital Reporting: 
The New Microbiology

‘Geneeskunde in het voetbal werd teamwork’
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(vervolg van blz. 13)

De waarde 
van een  
attest
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Spoor Noord wordt 
ZNA Cadix

Op 20 mei werd in Antwerpen het startschot gegeven voor de bouw van 
het nieuwe ZNA-ziekenhuis. Fons Duchateau, voorzitter Raad van Bestuur 
ZNA, stak in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders de 

eerste spade in de grond. Bij deze eerste spadesteek werd ook de naam onthuld: 
het ziekenhuis zal ‘ZNA Cadix’ heten, naar de aanpalende wijk van het Eilandje.
Het ziekenhuis zal 19 verdiepingen tellen en energiezuinig werken via een ingeni-
eus buizensysteem. Kenmerkend wordt de glasmozaïek die architecturaal zal op-
vallen en tegelijkertijd voor veel lichtinval zorgt. Op het gelijkvloers komt enkel het 
onthaal, aangevuld met horeca en winkels “zodat het ziekenhuis in de stad ver-
weven wordt”. Op de huidige site blijft 
het splinternieuwe psychiatrisch zie-
kenhuis uiteraard bestaan, de andere 
lokalen krijgen een nieuwe invulling.
Het nieuwe ziekenhuis omvat een 
spoeddienst, een operatiekwartier, 
dagziekenhuis, hospitalisatieafde-
ling, nieuwe pediatrie, een polikli-
niek. De kraamkliniek verhuist van 
Sint-Erasmus naar de nieuwe loca-
tie net zoals de oogkliniek dat doet 
van ZNA Stuivenberg. Het nieuwe 
ziekenhuis wordt begroot op 250 
miljoen euro en moet klaar zijn in 
2019. ❚

Nieuwe hoofdartsen  
en CEO’s 

Dokter Katrien Bervoets werd net voordien aangesteld als nieuwe hoofdarts 
– algemeen medisch directeur – van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. 
Dr. Bervoets (44) is intensivist en zat tot nu toe de medische raad voor. “Ik 

heb me steeds sterk betrokken gevoeld bij de werking van het ziekenhuis”, aldus 
dr. Bervoets, ‘ik maak dan ook al sinds 2006 deel uit van de Medische Raad. Dat ik 
nu de kans krijg om in ZNA mee het medisch beleid vorm te geven, is tegelijk een 
grote eer en een enorme uitdaging.’

CEO Wouter De Ploey wil samen met haar die nieuwe uitdagingen aanpakken 
zoals de JCI-accreditering, de samenwerking met Antwerpse ziekenhuizen, het 
EPD, het Nieuwbouwziekenhuis. Katrien Bervoets start in haar nieuwe functie van 
algemeen medisch directeur op 1 juni. Ze volgt er doker Marc Geboers op die de 
overstap maakt naar Zorgnet-Icuro. 

Dr. Johan Pauwels, hoofdarts van het AZ Heilige Familie (deel van de groep met 
UZA en AZ Monica) groeit van zijn kant door naar de functie van algemeen direc-
teur.
Marnix Goethals, medisch directeur bij het Mariaziekenhuis in Overpelt sinds 
2013, doet hetzelfde maar gecombineerd met een overstap naar AZ Sint-Dimpna 
Geel waar hij CEO wordt. Goethals legde al een hele weg af doorheen het Vlaamse 
ziekenhuislandschap: in een vorig leven was hij nog kliniekhoofd aan het UZA om 
vervolgens geruime tijd aan de slag te gaan als cardioloog voor het Heilig Hartzie-
kenhuis Roeselare-Menen (nu Delta). ❚

P.S.

ZIEKENHUISNIEUWS
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Als dokter word je soms gecon-
fronteerd met patiënten die nog 
snel even een geschiktheidsat-

test willen voor hun sport. 
“Hoe vaak is het niet gebeurd”, herinnert 
D’Hooghe zich, “dat een moeder bij mij op 
consultatie kwam die op het einde twee 
attesten bovenhaalde voor haar sportende 
zonen die een doktershandtekening nodig 
hadden. Maar daar ging ik dus niet op in 
als ik ze niet had kunnen onderzoeken. 
Er zijn blijkbaar artsen die dat wel doen. 
Maar wat is de waarde van zo’n bewijs? 
Ik vind attesten gevaarlijk als ze niet on-
dersteund zijn door bewijzen van een 
serieus medisch onderzoek. Daarom: als 
je iets doet, moet je het ofwel goed doen, 
ofwel niet doen. De vraag is dan: tot welk 
niveau moet je gaan, hoe frequent en hoe-
veel kost het? In de laatste tien jaar sterft 
er gemiddeld per maand een voetballer 
op een voetbalveld. Dus persoonlijk zou ik 
niets liever zien dan dat er zoveel mogelijk 
gescreend wordt. De screening uitbreiden 
vergt goodwill en organisatie en zo duur is 
het ook niet, al kan het op lagere echelons 
wat moeilijker liggen.”

Sudden cardiac arrest
Het PCMA, Pre Competition Medical As-
sessment, is een obligaat medisch on-

derzoek voor deelname aan een van de 
13 wereldkampioenschappen van Fifa. 
“Een cardiale anamnese, een klinisch 
onderzoek, een ECG en in geval van fa-
len op een van die drie een bijkomend 
onderzoek. Ook dan blijven nog heel wat 
hartafwijkingen onopgemerkt, maar wij 
pleiten daarom voor de aanwezigheid van 
medisch getraind personeel bij elke wed-
strijd, een emergency bag en een defibril-
lator. Want het risico op sudden cardiac 
arrest ligt 2,8 keer hoger bij jonge sport-
mensen dan bij mensen die niet sporten.”

Bij de start van zijn loopbaan als clubarts 
werd D’Hooghe op 12 november 1972 
zelf ook geconfronteerd met een acute 

hartstilstand, toen Nico Rijnders, Neder-
lands international, neerviel tijdens een 
wedstrijd. Hij was getransfereerd van 
Ajax. “Achteraf vernam ik dat hij in de fi-
nale van de Europabekerwedstrijd tegen 
Panathinaikos in de rust was gewisseld 
omdat hij onwel was geworden. Ook 
bij Club Brugge werd hij een paar keer 
onwel. Omdat ik er niet gerust in was, 
heb ik hem op universitair niveau laten 
screenen. Ik kreeg groen licht om hem te 
laten spelen. Er waren toen hij daarna op 
het veld ineenzakte geen defibrillatoren, 
maar ik kon gelukkig meteen met de re-
animatie starten. Rijnders werd gered en 
sinds die dag ben ik meer dan gemoti-
veerd in de benadering sudden cardiac 

arrest. Weet je, toen ik bij het begin van 
mijn carrière aan de universiteit zei dat 
ik interesse had voor sport, bekeek men 
mij vreemd: ‘Ben je nu daarvoor dokter 
geworden?’ Maar als ik nu op een voet-
balcongres spreek voor meer dan 2.000 
dokters, dan merk je dat er toch wel iets 
is veranderd in de wereld. En hoe weten-
schappelijk alles onderbouwd wordt. In 
mijn jonge jaren werd de sportgenees-
kunde herleid tot één vraag: ‘kan die 
speler zondag meedoen?’ De clubarts 
bestaat nog, maar hij staat niet meer op 
een eiland. De geneeskunde rond een 
voetbalploeg is teamwork geworden.” ❚

Raoul De Groote

Michel D’Hooghe: ‘Wij pleiten voor 
de aanwezigheid van medisch 
getraind personeel bij elke 
wedstrijd, een emergency bag en 
een defibrillator.’
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Waarom één cel 
analyseren?
Indien we alleen de aanwezigheid 
van een bepaald gen en zijn eventuele 
mutanten willen opsporen, is het niet 
echt nodig om tot op het niveau van de 
enkelvoudige cel te gaan. Via PCR-tech-
nieken, eventueel gevolgd door NGS 
(Next generation sequencing), kan die 
aanwezigheid gemakkelijk vastgesteld 
worden. Maar vermits die gevoelige sub-
populatie maar een klein gedeelte kan 
uitmaken is er veel rekenkracht nodig 
om dat gemuteerde gen in een zee van 
niet-gemuteerde genen aan te tonen. 
Bovendien kan de aanwezigheid van 
de mutant een mogelijk signaal zijn dat 
een behandeling niet echt nuttig zal zijn, 
omdat de meerderheid van de tumorcel-
len niet de geschikte mutatie vertonen 
waardoor de bulk van de tumor gewoon 
verder zijn ding zal doen.

Het wordt natuurlijk anders als we de 
aanwezigheid van bepaalde cellen uit 
het immunologisch systeem willen aan-
tonen, zeker uit de T-celgroep. Het kan 
ook zijn dat we in een tumor de hetero-
geniteit echt wel willen kennen en dan 
zijn we eventueel ook geïnteresseerd in 
de locatie van de cel in het geheel van de 
tumor.

Hoe bekomen we één cel?
Dat is meestal een hele uitdaging. 
Maar het kan ook heel eenvoudig zijn, 
indien we bijvoorbeeld een cel die in 
redelijke aantallen voorkomt in het 
bloed willen isoleren. Het is ook rede-
lijk eenvoudig om bijvoorbeeld bacteri-
en uit elkaar te schudden en daarna af-
zonderlijk verder te kweken. Dat geldt 
echter niet voor andere micro-organis-
men zoals schimmels, waar het minder 
eenvoudig kan zijn.

Voor zoogdiercellen afkomstig van orga-
nen is het nog moeilijker, er moet eerst 
een suspensie van cellen gemaakt wor-
den door bijvoorbeeld gebruik te maken 
van enzymen (trypsine, collagenase, pro-
nase, etc.) of door fysische middelen te 
gebruiken om een stukje weefsel fijn te 
‘malen’ zonder de cellen te vernietigen. 
Bij deze techniek is er natuurlijk geen re-
latie meer met de locatie van de cel in het 
weefsel, tenzij men eerst zorgvuldig een 
stukje weefsel heeft geselecteerd.

Heeft men dan een gezuiverde suspen-
sie van cellen afkomstig van bloed of 
van een (kanker)weefsel dan zijn de vol-
gende scheidingsstappen vergelijkbaar.

FACS (fluorescence-
activated cell sorting)
Dit is een uitbreiding van flowcytome-
trie waarbij de cellen na passage door 
de meetcel heen op basis van hun eigen-
schappen in verschillende buisjes wor-
den opgevangen.
Om FACS te kunnen gebruiken moeten de 
cellen uiteraard netjes in suspensie zitten 
zodat er geen twee aan elkaar kleven, wat 
helaas regelmatig het geval is. Daarnaast 
moeten de cellen op basis van membraan-
eiwitten geïdentificeerd worden. Bij witte 
bloedcellen is dit (zonder het sorteren) 
vandaag een standaardtechniek in het 
medisch routinelaboratorium. Voor een 
grote reeks membraaneiwitten zijn speci-
fieke monoclonale antilichamen gemaakt 
met specifieke fluorescerende moleculen. 
Door de cellen te mengen met een meng-
sel van antilichamen kan men aan cellen 
één of meerdere antilichamen binden die 
elk hun eigen fluorescentie zullen hebben. 
Bij de passage door de meetcel heen (cel 
per cel) kan men deze met meerdere la-
serlicht bundels met verschillende kleuren 
bestralen en naast strooilicht ook diver-
se fluorescentiesignalen opmeten. Alle 

signalen horen toe aan één enkele cel en 
maken het mogelijk deze zeer vergaand te 
karakteriseren en eventueel afzonderlijk 
op te vangen.

Om dit soort techniek te kunnen ge-
bruiken moet men over de geschikte 
antilichamen beschikken om de voorge-
nomen scheiding te kunnen uitvoeren. 
Voor tumor- of andere weefselcellen is 
dat niet steeds mogelijk.
Daarnaast verzamelt men op deze wij-
ze de cellen volgens een beperkt aantal 
eigenschappen, waardoor in één buisje 
er nog een heterogeen gezelschap kan 
voorkomen.

Microdissectie, manueel 
oppikken van cellen
Indien we nauwkeurig een welbepaalde 
cel(type) willen selecteren uit een micro-
scopisch preparaat van bijvoorbeeld een 
vaste tumor, dan kan dat door die cel uit 
het preparaat te ‘microdissecteren’. 
Daarvoor wordt dan of een microma-
nipulator gebruikt, of een laser die een 
cel uit kan knippen uit het preparaat. 
Het preparaat wordt met een kleeffilm 
gefixeerd waarna de cel met een laser 
wordt uitgeknipt. De geselecteerde cel 
kan volgens meerdere technieken ge-
isoleerd worden. Met een LCC (Live Cell 
Cutting)-systeem is het mogelijk om 
leef- en kweekbare cellen te isoleren.

Verdunning
Dit is een oude techniek die bekend 
is uit de microbiologie en de selectie 
van hybridoma clones in het kader van 
de productie van monoclonale antili-
chamen. Het principe is eenvoudig, de 
celsuspensie wordt in een geschikt me-
dium verdund en daarna over een groot 
aantal buisjes (cups in een microtiter-
plaat bijvoorbeeld) verdeeld waardoor 

de kans dat er zich meer dan één cel in 
één cup bevindt statistisch klein wordt. 
Maar bij dit soort verdunningen dat vaak 
herhaald moet worden speelt uiteinde-
lijk de statistiek volgens Poisson mee. 
Daardoor dient de verdunning zo hoog 
te zijn dat meer dan de helft van cups 
leeg zullen blijven, anders zijn er te veel 
cups met meer dan één cel.

Druppeltechnieken
In principe komt dit erop neer dat we 
elke cel in één geïsoleerde druppel on-
derbrengen. De techniek die daarbij ge-
bruikt wordt is ook bekend uit de digi-
taledruppel-PCR-systemen. Het principe 
is dat de cellen opnieuw verdund wor-
den in een geschikt medium en daarna 
in een flowcel worden gebracht, waar-
door de cellen netjes achter elkaar vol-
gen. Deze vloeistofstroom wordt dan in 
een oliestroom geïnjecteerd, waardoor 
er water- en oliedruppeltjes ontstaan, 
waarbij in de waterdruppeltjes eventu-
eel (Poisson speelt ook hier mee) één 
cel zit.
Deze techniek maakt het mogelijk om 
zéér grote hoeveelheden druppeltjes te 
genereren die tijdens de daaropvolgen-
de experimenten van elkaar gescheiden 
kunnen blijven. Uiteindelijk is het ook 
mogelijk deze druppeltjes na geschikte 
reacties ook met behulp van flowcyto-
metrische technieken te analyseren.
Ten slotte is het ook mogelijk om tech-
nieken te gebruiken waarbij microcups 
gebruikt worden waarin maar plaats is 
voor één druppeltje, zodat de meeste 
van deze microcups zal leeg blijven.

Celprinters
Een ‘klassieke’ inktjetprinter projecteert 
picoliterdruppeltjes op papier of op een 
ander substraat. Door in een speciaal 
systeem de inkt te vervangen door een 
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Eén cel analyseren
In een vorig nummer schreven we over ‘liquid biopsies’ 
als een nieuw hulpmiddel bij de diagnose en opvolging 
van kanker en zijn behandelingen. Daarbij worden in 
het bloed circulerende tumorcellen of tumor-DNA uit 
het bloed geïsoleerd en daarna geanalyseerd. Daarbij 
wordt nog steeds een verzameling van cellen of hun DNA 
onderzocht, geen individuele cellen. Nochtans weten we 
vandaag dat tumoren heterogeen zijn en dat die diverse 
subpopulaties niet steeds dezelfde gevoeligheid vertonen 
voor de behandelingen waardoor behandelingen maar 
tijdelijk soelaas bieden. Het analyseren van individuele 
cellen zou daar een oplossing kunnen zijn, zeker in het 
kader van meer fundamenteel onderzoek.
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celsuspensie kan men in de plaats van 
een kleurdruppeltje een cel afzetten op 
een geschikt substraat of in een microti-
terplaat. In dit soort techniek is het ook 
mogelijk in het spuitkopje een detectie 
te installeren die het mogelijk maakt te 
zien of het druppeltje een cel bevat of 
niet. Daardoor wordt de efficiëntie na-
tuurlijk aanzienlijk verhoogd.

Dit is slechts een selectie van technie-
ken, maar er zijn er veel meer. Aangezien 
dit een domein in volle expansie is wor-
den er regelmatig nieuwe toegevoegd 
en met een patent beschermd.
Een studie van Andre Gross en collega’s 
(1) naar de in Duitsland gebruikte tech-
nieken leverde het volgende op: 33% 
gebruikten FACS, 17% lasermicrodissec-
tie, 17% manuele celselectietechnieken, 
15% verdunningstechnieken en 12% ge-
bruikten druppel- of andere technieken.

Genetische analyse 
van enkelvoudige 
kankercellen, een 
voorbeeld
We hebben al aangegeven dat het beko-
men van goede enkelvoudige tumorcel-
len niet eenvoudig is, zeker niet van vaste 
tumoren, maar dat is een eerste noodza-
kelijke stap. Zo is het mogelijk om enkel 
de celkernen van elkaar te scheiden met 
behulp van FACS-technieken en een ge-
schikte voorbereiding. Maar daarbij gaan 
andere componenten zoals eiwitten en 
RNA wel verloren, en er treedt in alle ge-
vallen selectie op waardoor belangrijke 
informatie kan verloren gaan.
Kankercellen zijn notoir heterogeen en 
dat niet alleen genetisch. Dit vertaalt 
zich ook in afmeting, antigenopmaak 
aan het celoppervlak en onderlinge in-
teracties, fenotype. 

Een route die voor bepaalde tumoren 
(bv. prostaat- en longtumoren) gebruikt 
wordt is de analyse van circulerende tu-
morcellen (CTC’s) die per definitie een 
selectie van de heterogene tumor zijn, 
maar die zelf nog steeds een mengsel 
van celtypes zijn.
De grootste uitdaging is evenwel dat in-
dien men één enkelvoudige cel wil ana-
lyseren, men er zeker van moet zijn dat 
het echt wel over slechts één cel gaat 
en niet over twee bijvoorbeeld. De Pois-
son-verdeling leert dat dit niet vanzelf-
sprekend is.

In de heterogene massacellen van een 
tumor is er de kleine subpopulatie van 
de kankerstamcellen bijzonder interes-
sant. Maar hun klein gewicht in het ge-
heel maakt hun analyse en identificatie 
nog uitdagender. Daarbij maakt men 
gebruik van bepaalde membraanmer-
kers waarvan men hoopt dat ze speci-
fiek zijn voor stamcellen. Het probleem 
met deze tumorstamcellen is dat we 
ook hier niet met één homogene celpo-
pulatie te maken hebben, ook stamcel-
len zijn heterogeen.

Enkelvoudige cellen horen thuis in één 
enkel genotype en per definitie één en-
kel fenotype. Maar zelfs indien we na 
elkaar cellen met hetzelfde fenotype 
analyseren stellen we vast dat er tussen 
deze cellen verschillen bestaan die onze 
analyses beïnvloeden. In principe wordt 
het DNA overgeschreven naar mRNA 
dat op zijn beurt codeert voor de eiwit-
ten in de cel. Voor een bepaald fenotype 
verwachten we dat mRNA en eiwitten 
dezelfde zullen zijn. Maar ook dat is niet 

zo. ‘Homogene’ cellen, die behoren tot 
hetzelfde fenotype, kunnen van elkaar 
verschillen volgens de micro-omgeving 
vanwaar ze komen. Zowel het aantal 
mRNA-moleculen van één eiwit als de 
hoeveelheid van een specifiek eiwit kun-
nen aanzienlijk verschillen. Deze kennis 
komt van dit soort onderzoek waarbij 
enkelvoudige cellen geanalyseerd wor-
den.

Hoe kunnen we 
enkelvoudige cellen 
analyseren (2)?
Eiwitten, de gebruikelijke techniek be-
staat erin om tegen de eiwitten die ons 
interesseren antilichamen te maken. Het 
is wel duidelijk dat we op voorhand we-
ten wat we zullen zoeken en dat we zéér 
kleine hoeveelheden zoeken. Indien we 
voor één eiwit bijvoorbeeld twee anti-
lichamen produceren met telkens een 
stukje oligo-DNA (PEA of proximity ex-
tension assay) die binden op dicht bij el-
kaar liggende epitopen op het eiwit. De 
twee oligo-DNA stukjes hybridiseren en 
worden met standaard PCR-technieken 
verlengd tot PCR-amplicons die daarna 
met eiwitspecifieke primers (voor elk ei-
wit zijn de antilichamen, de PCR-primers 
en probes specifiek) vermenigvuldigd en 
gedetecteerd worden. Dit is slechts één 
voorbeeld, er zijn andere zeer gevoelige 
technieken. Door in één enkele analyse 
een hele reeks verschillende antilicha-
men met primers en telkens een andere 
fluorescerende groep te gebruiken is een 
multiplexanalyse mogelijk van meerde-
re eiwitten in één analysegang.

RNA, de bekende techniek, kan hier ge-
bruikt worden, reverse transcriptie naar 
cDNA gevolgd door klassieke qPCR. 

Voor beide wordt gebruikgemaakt van 
zeer gevoelige en zichzelf versterken-
de meetmethoden. Door de enkelvou-
dige cellen te lyseren vóór de analyse 
en het lysaat in twee delen te verdelen 
kan men eiwitten en RNA onafhankelijk 
van elkaar analyseren of beide helften 
aan dezelfde analyse onderwerpen en 
nagaan of de techniek robuust is, twee 
keer hetzelfde resultaat oplevert. De fi-
guur geeft een schematisch overzicht 
(Figuur 1) (2). ❚

Erik Briers PhD
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Figuur 1: Een voorbeeld van het gelijktijdig analyseren van meerdere 
eiwitten en RNA in enkelvoudige cellen (2).
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Bij een acuut coronair 
syndroom type STEMI
Als een patiënt zich aanmeldt wegens 
een acuut coronair syndroom (ACS) van 
het type STEMI (ST-elevatiemyocard-
infarct), volgen artsen het motto “time is 
muscle”. De patiënt moet dus snel wor-
den doorverwezen voor revascularisatie, 
doorgaans een coronariografie met an-
gioplastiek en inplanting van een stent. 
De behandeling die tijdens de acute fase 
wordt gegeven, is gestandaardiseerd en 
bestaat uit plaatjesaggregatieremmers 
(aspirine + P2Y12-agonist) in combinatie 
met een antistollingstherapie. De thera-

pie wordt gemanaged door SEH-artsen 
en cardiologen naargelang het klinische 
beeld en in het bijzonder het gewicht 
van de patiënt. Niet-gefractioneerde he-
parine krijgt de voorkeur. Eventueel kan 
enoxaparine i.v. worden overwogen.

Bij een acuut coronair 
syndroom type NSTEMI
Het invasieve beleid bij een ACS type 
NSTEMI (non-ST-elevatiemyocardin-
farct) is doorgaans minder agressief, 
behalve bij instabiele patiënten. Eerst 
wordt dus een medicamenteuze behan-
deling gegeven: plaatjesaggregatierem-

mers en een anticoagulans, dit keer 
fondaparinux (subcutane injectie, tenzij 
er een contra-indicatie is, zoals ernstig 
nierfalen). Fondaparinux veroorzaakt 
minder hemorragische complicaties bij 
een NSTEMI-ACS dan andere anticoa-
gulantia. 

Meerdere studies hebben de waarde 
van de nieuwe orale anticoagulantia, 
de NOAC’s (Non-vitamin K antagonist 
Oral Anti Coagulant), in combinatie met 
de klassieke behandeling onderzocht bij 
de behandeling van een ACS. De onder-
zochte doseringen werden echter niet 
gehandhaafd, door het hogere bloe-
dingsrisico. Te volgen.

Na de acute fase  
van een ACS
Een patiënt met coronairlijden krijgt ge-
woonlijk geen langdurige antistollings-
therapie. In zeldzame gevallen vormt 

er zich een trombus in het linkerventri-
kel, meer bepaald bij een uitgebreide 
zone van akinesie in de apex. Stase in 
die niet-contractiele zone kan leiden tot 
stolselvorming. In dat geval is een lang-
durige antistollingstherapie geïndiceerd 
om trombo-embolische complicaties te 
voorkomen. Er wordt altijd een transt-
horacale echocardiografie uitgevoerd, 
onder meer om die complicatie uit te 
sluiten. 

In geval van een electieve 
coronariografie…
Bij een electieve coronariografie hoeft 
de patiënt op voorhand geen anticoa-
gulantia in te nemen. Tijdens de corona-
riografie dient de interventionele cardio-
loog een berekende dosis niet-gefracti-
oneerde heparine toe bij inplanting van 
een stent, afhankelijk van de klinische 
geschiedenis van de patiënt en de lopen-
de procedure.

JS
25

16
N

De plaats van anticoagulantia bij patiënten  met coronairlijden
Anticoagulantia zijn erg belangrijk bij de medicamenteuze 
behandeling van patiënten met coronairlijden, op verschil-
lende tijdstippen in de klinische geschiedenis. De duur van 
de behandeling verschilt van geval tot geval. Een overzicht 
van typische situaties.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Bij stap 4 geven de achtergrondkleur en de gradaties de intensiteit van de antitrombotische behandeling weer 
(donkere achtergrondkleur = hoge intensiteit, lichte achtergrondkleur = lage intensiteit). Continue randen geven 
de aanbevolen geneesmiddelen weer. Stippellijnen geven de optionele geneesmiddelen weer, afhankelijk van de 
klinische situatie. Drug eluting stents van de nieuwe generatie zijn over het algemeen te verkiezen boven naakte 
metalen stents, vooral bij patiënten met een laag bloedingsrisico (HAS-BLED 0-2). Bij gebruik van VKA’s in het kader van 
een tritherapie moet worden gestreefd naar een INR van 2,0-2,5 en zou de tijd dat de INR binnen het therapeutische 
venster valt > 70% moeten zijn.

* Een combinatie van een oraal anticoagulans en clopidogrel kan worden overwogen bij geselecteerde patiënten.
**Aspirine kan worden overwogen als alternatief voor clopidogrel bij patiënten die een bitherapie krijgen 
   (bv. een oraal anticoagulans plus een plaatjesaggregatieremmer).
*** Een combinatie van een oraal anticoagulans en een plaatjesaggregatieremmer (aspirine of clopidogrel) 
kan worden overwogen bij patiënten die een zeer hoog risico lopen op coronaire accidenten.

ACS: acuut coronair syndroom; CAD: coronairlijden; DAPT: combinatie van twee plaatjesaggregatieremmers; PCI: 
percutane coronaire interventie

Naar (3). 

Niet-valvulaire atrium�brillatie

Stap 1 - risico op CVA
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Stap 4 - 
antitrombotische behandeling
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Figuur 1: 
Antitrombotische behandeling in geval van concomitante atriumfibrillatie en coronairlijden.
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De plaats van anticoagulantia bij patiënten  met coronairlijden

Wat bij een patiënt met 
een aandoening waarvoor 
een antistollingstherapie 
geïndiceerd is, én 
coronairlijden?
Bij sommige patiënten zijn anticoagu-
lantia geïndiceerd ongeacht het coro-
nairlijden (AF met een hoge CHA2DS2-
VASC-score, longembolie, mechanische 
kunstklep) voor, tijdens of na het starten 
van de medicatie. Dat compliceert de 
behandeling. Bij welke patiënten schrijft 
men een tritherapie voor (twee plaatjes-
aggregatieremmers en een anticoagu-
lans)? Wanneer is het bloedingsrisico te 
hoog? Bij welke patiënten is het risico op 
trombo-embolie zo hoog dat een trithe-
rapie wenselijk is? Welke geneesmidde-
len moet men combineren?

Als een patiënt met coronairlijden bij wie 
een angioplastiek wordt uitgevoerd met 
inplanting van een stent, een antistol-
lingstherapie moet krijgen om andere 
redenen (atriumfibrillatie, longembolie, 
mechanische kunstklep), moet het bloe-
dingsrisico worden afgewogen tegen 
de voordelen die preventie van trombo- 
embolie biedt.

Gelukkig baseren we onze dagelijkse 
praktijk op internationale richtlijnen die 
worden opgesteld op grond van de ge-
gevens van meerdere grootschalige, 
multicentrische, gerandomiseerde we-
tenschappelijke studies. Er zijn tal van 
mogelijke combinaties van plaatjesag-

gregatieremmers en anticoagulantia 
mogelijk: aspirine + P2Y12-antagonist 
(er bestaan drie P2Y12-antagonisten) + 
antistolling met vitamine K-antagonist 
of NOAC’s (er bestaan momenteel 3 NO-
AC’s: dabigatran, rivaroxaban en apixa-
ban). We baseren onze praktijkvoering 
op de internationale consensus die werd 
opgesteld door experts van de Europe-
se Vereniging voor Cardiologie. Figuur 
1 bespreekt de behandeling bij patiën-
ten met atriumfibrillatie (en het daaruit 
voortvloeiende risico op trombo-embo-
lie) én coronairlijden (Figuur 1). 

Het is zeer belangrijk dat eerst het risico 
op trombo-embolie wordt bepaald aan 
de hand van de CHA

2DS2-VASc-score. 
Daarna moet het bloedingsrisico wor-
den geëvalueerd (HAS-BLED-score). Tot 
slot moet men nagaan of het gaat om 
een situatie met een acuut coronair syn-
droom (een pathologische situatie die 
het risico op trombose nog verhoogt) of 
met een stabiel coronairlijden.

Samengevat, een tritherapie is vooral 
noodzakelijk na een ACS of meteen na 
inplanting van een stent. Momenteel 
wordt aanbevolen om clopidogrel (en 
niet de nieuwe P2Y12-antagonisten zo-
als prasugrel en ticagrelor) te combi-
neren met aspirine en een VKA of een 
NOAC. De duur van die combinatie-
therapie moet zo kort mogelijk worden 
gehouden, maar moet minstens 4 we-
ken bedragen. Om het bloedingsrisico 
te beperken bij gebruik van een NOAC, 
wordt aangeraden om de doseringen te 

verlagen in geval van een tritherapie. 
Bij patiënten die anticoagulantia én een 
combinatie van twee plaatjesaggregatie-
remmers krijgen, moet minstens worden 
overwogen om een protonpompremmer 
voor te schrijven.

Als een plaatjesaggregatieremmer moet 
worden stopgezet, zet men bij voorkeur 
aspirine stop in plaats van clopidogrel, 
volgens de gegevens van de WOEST-stu-
die (Figuur 2). Daarin werd een lang-
durige tritherapie (anticoagulans + 2 
plaatjesaggregatieremmers, namelijk 
aspirine en clopidogrel) vergeleken met 
een langdurige bitherapie (clopidogrel 
+ anticoagulans) na angioplastiek en 
plaatsing van een stent. De resultaten 
waren beter met de bitherapie: minder 
bloedingen en daling van een samenge-
steld eindpunt van sterfte, myocardin-
farct en trombo-embolie.

Na inplanting  
van een stent…
Vanaf enige tijd (12 maanden) na in-
planting van een stent (meer bepaald na 
twaalf maanden) al dan niet wegens een 
acuut coronair syndroom en bij een pati-
ent met een stabiel coronairlijden bij wie 
er nog een andere indicatie is voor an-
ticoagulantia, volstaat een behandeling 
met anticoagulantia alleen. In een aantal 
gevallen rijst de vraag of het niet goed is 
om tevens een langetermijnbehandeling 
met een plaatjesaggregatieremmer voor 
te schrijven. We denken daarbij aan pa-
tiënten die ondanks optimale behande-

ling al meerdere infarcten hebben door-
gemaakt, patiënten met een ernstig, diff-
uus arterieel lijden (onderste ledematen, 
halsbloedvaten…), patiënten met een 
stent in de hoofdstam of zeer proximaal 
in de LAD… Die moeilijke gevallen moe-
ten onder collega’s worden besproken.

Wat te doen als een 
patiënt die chronische 
antistollingstherapie 
krijgt, een coronariografie 
moet ondergaan?
Tot slot, wat als er bij een patiënt die 
chronische antistollingstherapie krijgt, 
een coronariografie moet worden uitge-
voerd? Om bloedingen te voorkomen, 
verdient het over het algemeen aanbe-
veling om de antistollingstherapie stop 
te zetten voor de procedure: 3-5 dagen 
op voorhand in geval van een VKA en 
24-48 uur in geval van een NOAC. “Brid-
ging” (vervanging door een LMWH) is 
niet wenselijk. Meerdere studies hebben 
immers aangetoond dat een bridging 
het aantal bloedingscomplicaties ver-
hoogt. Er bestaan evenwel uitzonderin-
gen, waarbij het risico op trombose als 
de antistollingstherapie wordt stopgezet, 
opweegt tegen het bloedingsrisico: me-
chanische kunstklep (tijdens de procedu-
re streven naar een INR van 2-2,5), een 
recente voorgeschiedenis van DVT of LE 
en een AF met een zeer hoge CHA2DS2-
VASc-score. De coronariografie wordt bij 
voorkeur uitgevoerd via de arteria radia-
lis in plaats van de arteria femoralis. Bij 
de keuze van het type stent en de pla-
tjesaggregatieremmende behandeling 
moet het bloedingsrisico van de patiënt 
zo laag mogelijk worden gehouden. 

Conclusie
Op verschillende tijdstippen in hun kli-
nische traject moeten patiënten met 
coronairlijden antistollingstherapie krij-
gen. Er bestaan officiële internationale 
richtlijnen die ons zeggen wat de opti-
male behandeling is en wanneer we die 
moeten starten, en hoe we een optimaal 
evenwicht kunnen bewaren tussen het 
bloedingsrisico en het risico op trom-
bo-embolie. ❚

Dr. Caroline Lepièce
Cardiologe gespecialiseerd in elektrofysiologie, Jolimont 
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Figuur 2: 
WOEST-studie, incidentie van het secundaire eindpunt (alle bloedingen) (deel A) en de cumulatieve incidentie van 
het secundair eindpunt (overlijden, MI, CVA, revascularisatie van het oorzakelijke bloedvat en trombose van de stent) 
(deel B).

Dit artikel werd in 2015 al gepubliceerd in het 
oktobernummer van het driemaandelijkse tijdschrift 
“Actualités en Cardiologie”, dat wordt uitgegeven 
door de dienst cardiologie van de groep van Jolimont 
(verantwoordelijk uitgever: dr. Antoine de Meester).
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‘Puur winstbejag mag nooit  
de drijfveer zijn’

B
ij ons afscheid verwijst dokter Norbert Bischofberger, Chief executive 

Vice President R&D van Gilead Sciences, naar Rudi Pauwels als een  

van zijn grote geestesverwanten. Niet toevallig. Ook Rudi Pauwels 

(Tibotec, Galapagos, Biocartis…) groeide uit tot een symbool van 

creatieve, gedreven research en zin voor innovatie. Een gedrevenheid die 

Bischofberger, een van de uitvinders van oseltamivir tijdens ons interview 

geregeld doet opspringen om zijn standpunten tekenend op een bord te 

verduidelijken. Deze man blijkt zich niet te laten verblinden door zuiver 

commerciële motieven: “Puur winstbejag mag nooit de drijfveer zijn.  

Vaak nemen grotere ondernemingen beslissingen die medisch-wetenschappelijk 

waanzinnig lijken.”

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE STEUN VAN GILEAD SCIENCES

Passie voor onderzoek: Norbert Bischofberger en Nicolas Gouwy (Gilead)

Dat zegt iedereen uiteraard.

N.B.: “Ja, ik weet het. We hadden ooit een 
gesprek met mensen van een farmamulti-
national. Zij gingen uit van het principe dat 
ze nooit geïnteresseerd waren in iets dat 
minder dan 500 miljoen dollar verkoopspo-
tentie vertegenwoordigde. Dat is waanzin 
om twee redenen: 
• ten eerste ken je nooit exact de markt 

vooraleer je het profiel van je genees-
middel kent;

• ten tweede zullen marketeers je voor in-
novatieve therapieën altijd antwoorden 
dat er geen markt voor bestaat. 

Neem EPO: 30 jaar geleden werkte ik voor 
Genentech. Toen rees de vraag of we op 
TNF zouden werken (toen nog niet an-
ti-TNF) of EPO. Men dacht dat TNF nuttig 
kon zijn in de aanpak tegen kanker. Genen-
tech koos voor TNF want er zou geen markt 
bestaan voor EPO. Niemand kon toen 
voorzien dat EPO in zo veel verschillende 
indicatiegebieden zou worden gebruikt zo-
als we die vandaag kennen.”

U volgt dus enkel wetenschappelijke 
criteria bij essentiële beslissingen?

N.B.: “Ja. Neem nu tenofovir tegen hiv- 
infecties, goedgekeurd in de VS in 2001 en in 
Europa in 2002. Voor het eerst in de geschie-
denis beslisten we om te kijken naar de re-
sistentieontwikkeling van alle patiënten via 
genotyping. Zo konden we sommige patiën-
ten identificeren die het geneesmiddel beter 
niet namen omdat het niet werkte bij hen. 
We konden ook precies vaststellen wanneer 
patiënten het geneesmiddelgebruik moes-
ten stopzetten. Maar dat werd ons afgera-
den door marketeers. Ik was stomverbaasd. 
Artsen vonden deze benadering prima. ‘Ein-
delijk weten we hoe we het geneesmiddel 
al dan niet moeten inzetten’, luidde het.”  
(tekent het principe uit op een bord).

Boeiend is dat ook omdat u zo 
wellicht de therapietrouw van de 
patiënt verhoogt. Heel wat apps 
worden in die context ontwikkeld. 
Ziet u kansen voor uw firma om mee 
op die boot te springen?

N.B.: “Absoluut. Voor de meeste van onze 
hiv- of hepatitis C-therapieën is er maar 
één pil met simpel gebruik. Maar nu ont-
wikkelen we iets dat je potentieel een 
keer per maand kunt injecteren tegen 
een hiv-infectie. Met een vooraf gevulde 
naald die je injecteert, activeer je een sig-
naalfunctie die vertrekt naar een centrale 
databank. Bij gebrek aan dat signaal krijgt 
de patiënt een belletje om hem aan zijn in-
jectie te herinneren.”

Zeer interessant, vooral voor oudere 
patiënten…

N.B.: “Die zijn het moeilijkst. Zeker als het 
om druggebruikers gaat, illegale immigran-
ten of (ex-)gevangenen vermits ze leven 
in moeilijke en onzekere omstandigheden, 
wat hun compliantie niet ten goede komt.”

Zullen deze apps de rol van artsen 
deels overnemen?

“Een van onze adviseurs is Eric Topol (1), 
auteur van ‘The Creative Destruction of 
Medicine’. Hij schrijft dat geneeskunde 
veel meer gepersonaliseerd wordt, maar 

ook veel meer een zaak van de patiënt. 
Zowat een jaar geleden was ik bij Google. 
Daar vertelde men mij dat geneeskunde 
van ‘reactief’ en ‘sporadisch’ naar ‘proactief’ 
en ‘permanent’ evolueert. Google wil met 
injecteerbare sensoren alles meten wat 
meetbaar is bij iemand. Gevolg: de dokter 
zal meer en meer thuis de alarmsignalen bij 
zijn patiënten moeten opvolgen. Met early 
markers zou je zo volgens Google ook een 
hartaanval of andere risico’s kunnen voor-
spellen.”

De arts van de toekomst is één zaak, 
maar wat met het ziekenhuis van 
morgen?

N.B.: “Er zal minder nood bestaan aan 
ziekenhuizen. Ik was een tijdje geleden in 
Londen en sprak er met mensen van Chel-
sea en Westminster. De aanbeveling daar 
luidde om de helft van de levercentra te 
sluiten. Voor heel Londen klonk de richtlijn 
om de werking van vier ziekenhuizen af te 
bouwen. Met lokaal protest tot gevolg. Het 
zal nog wat tijd vergen om dit inefficiënte 
systeem te veranderen.”

Men heeft daarentegen meer artsen 
en verpleegkundigen nodig voor de 
toenemende vergrijzing.

N.B.: “Ja, maar voor de zogenaamde ‘leef-
tijdsgebonden aandoeningen’ bestaat een 
sterke link met de levensstijl die je fors 

kunt verbeteren. En dus dring je deze ziek-
tes met 80% terug. Althans volgens een 
recente publicatie in The Lancet.”

Maar een dergelijke 
gedragsverandering is erg moeilijk.

N.G.: En toch. Als je de evolutie volgt van 
hiv, dan komen we van ver: van een bijna 
palliatieve behandeling naar een simpe-
le aanpak van één tabletinname per dag. 
Doeltreffendheid is geen probleem meer, 
nu ligt de focus op veiligheid en nevenef-
fecten. Nu bestaat de luxe om levenskwali-
teit centraal te stellen. Dankzij geneesmid-
delen kan een dodelijke ziekte evolueren 
naar dit stadium over een periode van ruim 
tien jaar.”

Elimineert u zichzelf dan niet 
als binnenkort een behandeling 
onnodig is?

N.B.: “Absoluut. Maar we moeten vooruit-
gang boeken. Ik zeg altijd: als iemand het 
definitieve geneesmiddel vindt, dan moe-
ten wij het zijn.”

Uw strategie is gericht op 
samenwerking en vooruitgang.  
De band met Galapagos is daar  
een voorbeeld van?

N.B.: “We vinden de mensen van Ga-
lapagos uitstekend op alle vlakken: recht-
uit, schitterend werk, stevige wetenschap-
pelijke basis. Filgotinib fase 2 werkt. We 
bezitten tussen 20 en 25% van de firma 
en hebben een comarketingovereenkomst 
voor de Benelux. Zij krijgen de gebruikelijke 
royalties. We zijn net zoals Galapagos klein, 
maar we hebben dezelfde mentaliteit. Wat 
bij grotere firma’s vaak verloren ging, is de 
wetenschappelijke ambitie.”

Dr. Norbert Bischofberger: “Als iemand het 
definitieve geneesmiddel vindt, dan moeten wij 
het zijn.”

Nicolas Gouwy: “In Afrika zijn we duurzaam bezig 
met lokale bedrijven.”

Nicolas Gouwy (Gilead België en Luxemburg): 
“Geneeskunde nu is gebaseerd op volume, artsen 

moeten zoveel mogelijk patiënten zien. De tendens is 
om meer naar resultaat en kwaliteit te gaan.”



‘Artsen vonden  
onze genotypingbenadering prima.’
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Een nabije en tastbare toekomst met TAF 
(tenofoviralafenamide), de opvolger van 
tenofovirdisoproxilfumaraat (TDF) als rug-
gengraat van een antiretrovirale behande-
ling, die alles behalve een ‘me too’ van de 
klassieke tenofovir is. Een iets verdere maar 
erg belangrijke toekomst met een nog ex-
perimentele verbinding die de codenaam 
GS-9260 draagt, de basis van een ‘shock 
and kill’-strategie, die de hiv-reservoirs, de 
laatste belemmering om het virus definitief 
uit te roeien, wil leegmaken.  

De behandeling aanpassen aan de 
evolutie van het profiel van de hiv-
patiënten

TDF was lang het centrale onderdeel van 
een behandeling met virusremmers. Het 
was ongetwijfeld doeltreffend, maar de 
patiënten liepen al vroeg het risico op 
botverlies en nierinsufficiëntie. Dat is een 
handicap, wetende dat de patiënten deze 
behandeling hun hele leven moeten krij-
gen, en dat de levensverwachting dankzij 
de behandeling bijna net zo hoog is als bij 
de algemene bevolking, bij wie we met de 

jaren een fysiologische achteruitgang van 
de botmassa en de nierfunctie zien. Als we 
daar rekening mee houden, wordt met de 
ophanden zijnde komst van tenofovir ala-
fenamide (TAF) een bladzijde omgeslagen 
in de behandeling met virusremmers. Het 
is een nieuw basisbestanddeel van de be-
handeling met virusremmers die de levens-
kwaliteit van hiv-patiënten zal verbeteren. 

TAF: nieuwe ruggengraat van de 
antiretrovirale behandeling

Het gaat om een prodrug van tenofovir, die 
eveneens oraal wordt toegediend. Na inna-
me gaat hij over in de bloedstroom, waar 
hij door de immuuncellen wordt opgeno-
men. Daar wordt hij gemetaboliseerd en 
wordt de actieve stof, tenofovir, in situ vrij-
gegeven. Die farmacologische kenmerken 
hebben 2 nieuwe grote voordelen. 
In de eerste plaats wordt TAF beter geab-
sorbeerd in de darmen en gebeurt de meta-
bolisatie vooral in de doelcellen. Daardoor 
kunnen er lagere doses worden gegeven 
voor dezelfde werkzaamheid. Vroeger werd 
in de meeste combinaties meestal 300mg 

TDF toegediend. Nu volstaan 10 tot 25mg 
TAF voor een even goede virale werking. 
In de tweede plaats, doordat de metabo-
lisatie gebeurt in de doelcellen van het 
immuunsysteem, wordt het tenofovir dat 
in het bloed circuleert drastisch verlaagd, 
wat een positieve impact heeft op het 
risico voor de botten en de nieren waar 
TDF mee gepaard gaat. Ten slotte maakt 
TAF de antiretrovirale behandeling veili-
ger terwijl de werkzaamheid op hetzelfde  
niveau blijft. 

De zoektocht naar de heilige Graal: 
de hiv-reservoirs leegmaken

Behandelingen met virusremmers zijn op 
zich onvoldoende om het hiv-virus defini-
tief uit te roeien en de patiënt te genezen, 
omdat er reservoirs van hiv aanwezig blij-
ven in het lichaam. Volgens de definitie die 
Blankson in 2002 voorstelde, is het virusre-
servoir een celtype (T-geheugencel in rust, 
naïeve CD4-LCT, macrofaag, dendritische 
cel, hematopoëtische stamcel) of een ana-
tomische plaats (CZS, genitale tractus, nier, 
darmgeassocieerd lymfoïd weefsel (GALT)) 

waarin een virusvorm aanwezig blijft die 
zich kan vermenigvuldigen en waarvan de 
vernieuwingskinetiek veel langzamer is 
dan die van de hoofdpool van het virus. 
Eén van de strategieën die op dit moment 
wordt ontwikkeld in een poging om deze 
reservoirs leeg te maken, is de ‘shock and 
kill’-strategie. Erg schematisch kunnen we 
stellen dat ze erin bestaat een substantie 
toe te dienen die de virale replicatie in deze 
slapende cellen weer op gang kan brengen 
(shock) en die vervolgens te doden (kill) 
door het virus of het immuunsysteem van 
de patiënt. Gezonde cellen worden be-
schermd tegen een nieuwe infectie door 
de gevormde virussen door een actieve 
behandeling met virusremmers aan te 
houden. Gilead voert op dit moment fase 
II-studies uit met een verbinding van het 
type Toll-Like Receptor 7 (TLR7)-agonist, 
die veelbelovend is om de slapende cel-
len wakker te maken. Zoals we zien is het 
virus slim, maar de onderzoekers zijn nog 
slimmer. Is de uitroeiing voor morgen of 
voor overmorgen? Niemand kan dit nu al 
zeggen, maar één ding is zeker: ze is op 
komst.

Een pipeline  
die resoluut voor de  

toekomst kiest

A
ls men met dr. Norbert Bischofberger, Chief Executive Vice President 
Research and Development bij Gilead over de therapeutische 
ontwikkelingen in de strijd tegen hiv praat, maakt men een reis door 
de toekomst. 

Hoe maakt u uw medicatie 
toegankelijker in ontwikkelingslanden 
die hiv moeilijk de baas kunnen?

N.B.: “In subsaharisch Afrika maken we 
onze geneesmiddelen beschikbaar tegen 
fabricageprijs. Ongeveer 7 miljoen men-
sen nemen ze. Onlangs sloten we een 
overeenkomst met generische fabrikanten 
uit India. We gaven hen onze info waar-
mee ze deze geneesmiddelen goedkoper 
kunnen produceren.”

N.G.: “We dachten eerst, als we de pro-
ducten gratis weggeven, zullen mensen 
zich erop werpen. Dit werkte niet, en het 
bleek cruciaal om er een infrastructuur op 
poten te zetten zodat het geneesmiddel 
terechtkomt bij de juiste patiënt, waar 
artsen en patiënten opgeleid en geïnfor-
meerd worden over hoe en wanneer ze 
deze medicatie moeten voorschrijven of 
nemen. Zo zijn we duurzaam bezig. Het 
systeem onderhoudt zichzelf ook los van 
besparingen en maakt slechts miniem 

winst. Maar wel in samenwerking met  
lokale bedrijven en verdelers.”

N.B.: “Waar ligt onze winst? We maken 
geneesmiddelen tegen een veel hoger 
volume waardoor de fabricatieprijs zakt. 
Dit is een win-win. Een van de grootste 
moeilijkheden op dat vlak is om ons sys-
teem geregistreerd te krijgen ter plaatse. 
We werken samen met Peffar (President 
Emergency fund for Aids research), je hebt 
de Clinton Foundation. En er is ook de Bill 

Gates Foundation, maar die is meer in de 
profylaxis geïnteresseerd.”

Nota
1. De bekende Amerikaanse cardioloog en 

geneticus die als een van de eersten de 
werkzaamheid van rofecoxib in vraag stelde.
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C urcuminoïden, natuurlijke stoffen met ontstekingswerende en anti
oxiderende eigenschappen, werden bestudeerd in talrijke klinische 
studies. Dat leverde tegenstrijdige resultaten op. Het zijn namelijk 

vooral epidemiologische studies die suggereren dat curcuminoïden gunstige ef
fecten hebben in het dagelijks leven, en die studies zijn niet altijd klinisch ge
valideerd. Waarschijnlijk komt dat enerzijds doordat de effecten die in vitro of 
in dierenmodellen zijn waargenomen, beperkt worden door de biologische be
schikbaarheid van curcumine in de darm. Anderzijds zijn de betreffende studies 
statistisch vaak niet krachtig genoeg. Hoewel curcumine vaak als alternatief voor 
NSAID’s wordt voorgesteld om de bijwerkingen van die geneesmiddelenklasse 
te vermijden, is de stof wellicht miskend en wordt ze niet volledig naar waarde 
geschat. Die vaststelling zette Amirhossein Sahebkar (univ. van Perth, Australië) 
en prof. Yves Henrotin (ULg) aan tot een systematische review met metaana
lyse van de gegevens uit acht gerandomiseerde studies die beantwoorden aan 
de inclusiecriteria (1). In die studies waren 606 patiënten ingesloten. Zij leden 
ofwel aan knieartrose (3 studies) of aan andere aandoeningen (reumatoïde artri
tis, spierletsels, pancreatitis, bestralingssyndroom, laparoscopische cholecystec
tomie – allemaal situaties die belangrijke inflammatoire stress veroorzaken. Er 
werd telkens gezocht naar het effect van kurkuma in doses van 500 à 6.000 
mg/d. versus placebo (in vijf studies), ibuprofen (800 of 1.200 mg/d. in twee  
studies) of diclofenac (50 mg/d. in één studie). De resultaten zijn duidelijk en 
significant (p = 0,04) in het voordeel van kurkuma (Figuur 1).

Yves Henrotin heeft zijn metaanalyse gelukkig niet beperkt tot deze ene ana
lyse. Hij heeft ook gemeten hoe het pijnstillende effect evolueert in de tijd, 
en aangetoond dat dit effect meer uitgesproken is naarmate de behandeling 
langer duurt.
Een ander voordeel is het uitstekende tolerantieprofiel, wat curcumine dui
delijk onderscheidt van ontstekingswerende middelen. Dat is meteen ook 
een reden voor Yves Henrotin om deze stof te beschouwen als een interes
sant alternatief voor patiënten met chronische pijn. 

Is curcumine ook meer en beter  
dan een alternatief?
In verschillende studies werd gewezen op de rechtstreekse en onrecht
streekse ontstekingswerende werking van curcumine. Die is het gevolg van 
de activering van proinflammatoire enzymen (cyclooxygenase en lipooxy
genase) en inflammatoire transcriptiefactoren, zoals NFkB. 
Een zoekopdracht over het woord ‘curcuma’ in PubMed levert ruim 2.600, 
meestal recente referenties over de verschillende systemen en aandoenin
gen op. Dankzij zijn werking tegen ontsteking, oxidatie en vet moduleert de 
curcumine in kurkuma, vaak aangeduid als ‘koning van de specerijen’ (2), tal 
van aandoeningen via een epigenetisch effect. Met het oog daarop richtten 
verschillende auteurs zich zowel op de preventieve als de curatieve eigen
schappen van de stof, ook bij moeilijke aandoeningen, zoals chronische pijn. 
Bovendien is de stof doeltreffend gebleken bij inflammatoire verteringsstoor
nissen, bepaalde infecties, in de oncologie, enz. Curcumine kan namelijk 
apoptose uitlokken, angiogenese remmen, en bezit een hormonale werking 
die de stof tot een volwaardig fytooestrogeen maakt. Het effect ervan werd 
aangetoond bij myeloom, prostaatkanker, pancreaskanker, colonkanker en 
tal van knokankers (2)

Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Referenties
1. Sahebkar A, Henrotin Y. Analgesic Efficacy and Safety of Curcuminoids in Clinical Practice: A Systematic Review and 

Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Pain Med. 2015 Dec 14. pii: pnv024. [Epub ahead of print].
2. Boyanapalli S, Tony Kong A. Curr Pharmacol Rep. 2015 Apr;1(2):129-139. Epub 2015 Jan 30.

CHRONISCHE PIJN

Opmerkelijke meta-analyse  
over kurkuma

Curcumine is een polyfenol uit Kurkuma longa, een plant van Indiase oorsprong die wordt gebruikt als specerij maar 
nog andere toepassingen heeft. Kurkuma is herkenbaar door zijn diepgele kleur, typisch voor kerrie, waarvan kurkuma 

een bestanddeel is. In Azië wordt curcumine al eeuwenlang gebruikt in de geneeskunde wegens eigenschappen die 
ontstekingen, oxidatie, kanker en infecties tegengaan. Is dat terecht?
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Figuur 1: Impact van een kurkumasupplement op de pijnintensiteit.

Curcuminoids Control Std. Mean Difference

Study or Subgroup Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Random, 95% CI Year

Durgaprasad et al. 0,31 1,89 8 0,72 1,33 7 10,1% - 0,23 (- 1,25 ; 0,79) 2005

Kuptniratsaikul et al. - 2,6 2,41 45 - 1,9 2,13 46 14,4% - 0,31 (- 0,72 ; 0,11) 2009

Agarwal et al. - 30,6 10,51 25 - 8,44 11,6 25 12,6% - 1,97 (- 2,66 ;- 1,29) 2011

Chandran and Goel - 42,96 23,46 15 - 39,08 17,45 15 12,3% - 0,18 (- 0,90 ; 0,53) 2012

Ryan et al. 4,64 4,98 14 2,87 2,72 16 12,3% 0,44 (- 0,29 ; 1,16) 2013

Kuptniratsaikul et al. 3,25 2,11 171 3,17 1,98 160 15,4% 0,04 (- 0,18 ; 0,25) 2014

Panahi et al. - 30,02 16,24 19 - 2,85 16,11 21 12,3% - 1,65 (- 2,37 ;- 0,92) 2014

Drobnic et al. 23,3 7,9 9 30,6 7,9 10 10,6% - 0,88 (- 1,84 ; 0,07) 2014

Total (95% CI) 306 300 100,0% -0,57 (- 1,11 ; - 0,03)

Heterogeneity : Tau2 = 0,48 ; Chi2 = 50,51, df = 7 (P < 0,00001) ; I2 = 86%
Test for overall effect : Z = 2,08 (P = 0,04)

2 1 0 1 2

Favours curcuminoids Favours Control



I 23 

Le Spécialiste 84 ❚ 26 mai 2016www.lespecialiste.be

WEDSTRIJD

Ter gelegenheid van de 
release van 
MA LOUTE hebben De 
Specialist en Cinéart het 
genoegen om 
30 x 2 tickets voor de 
film aan te bieden. 
Speel mee en win een 
ticket (geldig voor 2 
personen). 
 
Voor welke film heeft 
Juliette Binoche een 
Oscar gewonnen ?

Stuur uw antwoord 
vóór 7 juni naar 
wedstrijd@cineart.be 
met uw adres.
De tickets worden per 
post naar de winnaars 
gestuurd.
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IN DE BIOSCOOP

260514_DeSpecialist_MaLoute_Cineart.indd   1 18/05/16   10:26



Le Spécialiste 84 ❚ 26 mai 2016 www.lespecialiste.be

N I E U W

Dé nieuwe rekruteringsservice 

in de gezondheidszorg

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

Project Management Officer 
(Farmaceutische Industrie / 
Brussel)

Verpleegkundige
(Ziekenhuis / Antwerpen)

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

Regulatie arts   
(Ziekenhuis / Brussel)

pa_jh_250_317_med.indd   2 1/07/13   20:46:26



I 25 

De Specialist 84 ❚ 26 mei 2016www.despecialist.eu

B ijna 3 diabetici op 4 hebben 
ook NAFLD (1), wat bijzonder 
zorgwekkend is als we weten 

dat leversteatose op lange termijn he-
patocarcinoom in de hand werkt en dat 
diabetici een bijna twee keer groter ri-
sico lopen dan de algemene bevolking 
om leverkanker te ontwikkelen (2). “We 
moeten onze diabetespatiënten dus hel-
pen om dat risico terug te dringen, met 
de klassieke maatregelen op het vlak van 
levenshygiëne en voeding (gewichtsver-
lies en beweging), maar ook door ge-
paste antidiabetica voor te schrijven”, zo 
benadrukt Jean-Michel Petit.
Op fysiopathologisch vlak wordt mo-
menteel gezegd dat het opstapelen van 
vetten op het niveau van de hepatocyten 
in verband staat met een onevenwicht 
tussen een aanzienlijke aanvoer van 
vetzuren via de voeding, de lipolyse van 
vetweefsel en de lipogenese in de lever, 
en de afname van het verwijderen en 
oxideren van vetzuren. Het opstapelen 
van intrahepatische triglyceriden interfe-
reert met de intracellulaire signalisatie-
pathways van insuline en zal resistentie 
voor de impact van insuline op de lever 
uitlokken (Figuur 1) (3). Tegelijk zien we 
een stijging van de concentratie pro- 
inflammatoire cytokines (TNF-alfa en IL-
6), die het risico op fibrose vergroten, 
net als een stijging van de waarde voor 
resistine en leptine met afname van het 
eiwit adiponectine.

Maatregelen voor 
levenshygiëne en voeding
Gewichtsverlies leidt tot een afname van 
de hoeveelheid hepatische vetten die in 
verband staan met dat gewichtsverlies 
(4). Zo verbeteren we ook het histolo-
gische uitzicht van de lever grondig, te-
gelijk met het gewichtsverlies, op voor-
waarde echter dat de patiënt meer dan 

7% van zijn lichaamsgewicht kwijtraakt 
(5). Bij een gelijkaardig gewichtsverlies, 
gaat de diabetes gepaard met een min-
der grote verbetering van de NASH tot de 
limiet van 10%, waarvoor de voordelen 
hetzelfde zijn (6). “Met andere woorden: 
gewicht verliezen levert resultaat op. 
Maar de patiënt moet minstens 7% van 
zijn lichaamsgewicht kwijtraken, en dat 
gewichtverlies heeft in het begin minder 
positieve effecten bij een diabetespatiënt 
dan bij iemand zonder diabetes”.
In die context zijn ook andere behan-
delingen op voedingsvlak onderzocht: 
het minderen van fructose, meervoudig 
onverzadigde vetzuren, probiotica (de 
toekomst!), koffie, noten, resveratrol, 
vezels… zonder echt succes of met te 
kleinschalige klinische studies om er 

momenteel conclusies uit te trekken. Uit-
zonderingen zijn waarschijnlijk de meer-
voudig onverzadigde vetzuren n-3 en 
n-6. Hiervan weten we dat als ze aanwe-
zig zijn in de membranen, dit bij een dia-
betespatiënt gelijkstaat met een beperk-
tere prevalentie van leversteatose (7). 
Bij suppletie met eicosapentaeenzuur + 
docosahexaeenzuur in een dosis van 4g/
dag werden in die zin interessante resul-
taten bereikt bij patiënten met NAFLD 
(8). Maar in deze studie zaten maar 9% 
diabetici, “te weinig om conclusies te 
trekken”, zo merkt Jean-Michel Petit op. 
Een andere, recentere studie met alleen 
maar diabetespatiënten (n = 37) leverde 
daarentegen geen resultaten op (9). In 
een studie met 12 proefpersonen zonder 
diabetes over het mediterrane dieet met 
cross-over na 6 weken werd aangetoond 
dat er minder vetten in de lever zitten tij-
dens de periode dat de patiënt het dieet 
volgt. De insulineresistentie is ook beter 
tijdens die periodes (10). “Gematigde re-
sultaten dus, die we kunnen vergelijken 
met de resultaten bij een strikte controle 
van de glykemie waarmee we de histolo-
gische progressie duidelijk meer terug-
dringen dan bij gewichtsverlies (11).”

Antidiabetica en 
chronische leverziekten

Metformine
Metformine is de eerste therapeutische 
lijn bij type 2-diabetes. Het wordt niet ge-
metaboliseerd of uitgescheiden door de 
lever, wat doet vermoeden dat de farma-
cokinetiek niet wordt beïnvloed door de 
leverinsufficiëntie. Het kan inwerken op 
de steatose dankzij het mechanisme dat 
we hebben samengevat in het schema  
(Figuur 2) (12). Uit een pilootstudie met 28 
patiënten blijkt dat het de prevalentie van 
NASH zou kunnen terugdringen, net als de 
agressiviteit ervan (13). Recente observa-
tionele studies (die trouwens prospectief 
moeten worden bevestigd) doen ver-
moeden dat het de incidentie van fibrose 
en steatose kan verminderen, maar niet 
significant (14). Het lijkt ook het risico om 
hepatocarcinoom te ontwikkelen terug te 
dringen (met 7%), vooral in geval van he-
patitis C (15). Tot slot kan het voortzetten 
van de behandeling met metformine na 
de diagnose van cirrose de overleving bij 
de diabetespatiënt verbeteren (16).
“Samengevat kunnen we zeggen dat het 
effect van metformine neutraal is, maar 
dat het beschermt tegen de complicaties 
van NASH”.

Sulfonylurea
Deze zijn klassiek gecontra-indiceerd bij 
patiënten met lever- of nierziekten we-
gens hun hepatische metabolisme en 
excretie via de nieren (15).V
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❚ LEVERSTEATOSE, DIABETES EN OBESITAS ■

Welke behandeling?
Diabetes type 2 en leversteatose (NAFLD, NASH) 
gaan vaak hand in hand. Omgekeerd heeft 30% van de 
patiënten met cirrose diabetes. Chronische leverziekten 
vergroten trouwens de insulineresistentie, en maken de 
behandeling van de diabetespatiënt ook veel ingewikkelder. 
In dat kader hebben de interventies die zijn bedoeld om de 
metabole afwijkingen bij de patiënten met diabetes type 2 
te verbeteren (gewichtsverlies, glykemische controle…), 
ook een positief effect op de leversteatose. Tot slot 
bestaat er geen beperking op het gebruik van insuline bij 
deze patiënten, maar de GLP-1-agonisten, en zelfs de DPP-
4-inhibitoren, lijken vandaag een goed alternatief of een 
interessante combinatie met insuline. We bespreken dit 
thema met prof. Jean-Michel Petit (Dijon) in het kader van 
de jaarlijkse bijeenkomst van de Société Française  
du Diabète.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Figuur 1: 
Fysiopathologie van de steatose bij een diabetespatiënt.

Metformin
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glucose transport

hepatic FA, VLDL synthesis 

(      hepatic FA oxidation) hepatic glucose 
production

hepatic steatosis
liver insulin sensitivity
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Figuur 2: 
Het vermoedelijke mechanisme waarmee metformine het metabolisme 
van glucose en lipiden beïnvloedt.
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Thiazolidinedionen
In een proof-of-concept-studie leidde de 
toediening van pioglitazone tot een his-
tologische en metabole verbetering bij 
patiënten met NASH. De behandeling 
voortzetten op lange termijn kan nood-
zakelijk zijn om de verbetering in de 
ziekteactiviteit te behouden bij patiënten 
met NASH, alhoewel de gewichtstoena-
me tijdens die behandeling uiteindelijk 
de gunstige effecten ervan kan beperken 
(17). In de meta-analyse van Musso, die 
hierboven wordt vermeld (14), wordt 
ook aangetoond dat thiazolidinedionen 
de steatose significant terugdringen, 
net als de ontsteking in de lever en de 
fibrose. “Maar deze studies gebeurden 
eigenlijk bij patiënten zonder diabetes, 
en deze patiënten reageren duidelijk be-
ter op deze middelen dan de diabetespa-
tiënten”, aldus Jean-Michel Petit.

Effecten van 
insulinetherapie op NAFLD
Insuline heeft een lipogeen effect. Een 
kort infuus doet de vetten in de lever 
toenemen, net als de fatty acid syntha-
se en het acetyl-CoA-carboxylase (18). 
Dit onrustwekkende concept op theore-
tisch vlak wordt gelukkig niet bevestigd 
in klinische situaties. In een studie met 
14 patiënten met diabetes type 2 die ook 
metformine namen, werd aangetoond 
dat een behandeling met insuline de 
concentratie triglyceriden in de lever 
met 20% terugdringt, terwijl tegelijk de 
gevoeligheid van de lever voor insuline 
verbetert (19). 

Wat kunnen we zeggen 
over incretines?
In fundamentele studies is de aanwezig-
heid van GLP-1-receptoren op de hepato-
cyten aangetoond. Dit zijn receptoren die 
in vitro een rechtstreeks effect uitoefenen 
op de leversteatose door deze te beper-
ken door de signalisatiepathways voor 
insuline te moduleren (20). In dezelfde 
studies is aangetoond dat het toedienen 
van GLP-1 de lipogenese vermindert door 
de activering van AMP-kinase (21). In die 
context is het niet verrassend dat we bij 
dieren zien dat de DPP-4-remmers (het 
enzym waarvan de activiteit toeneemt bij 
NASH) de steatose die wordt veroorzaakt 
door de voeding terugdringen (22).
In die context werd de studie LEAN 
(Liraglutide Efficacy and Action in NASH) 
opgezet. Dit is een gerandomiseerde, ge-
controleerde, multicentrische en dubbel-
blinde klinische fase II-studie die werd 
ontworpen om te bepalen of een behan-
deling van 48 weken met 1,8mg liragluti-
de de hepatische histologie verbetert bij 
patiënten met NASH (23). In elke groep 
werden 23 patiënten opgenomen. In 
deze studie bereikte 39% van de patiën-
ten het voornaamste evaluatiecriterium 
(versus 9% onder placebo), terwijl 9% 
fibrose ontwikkelde (versus 36% onder 
placebo). Maar een derde van de patiën-
ten had diabetes type 2. Voor vildaglip-
tine stelde men gelijkaardige voordelen 
vast, aangezien het de concentratie in-
trahepatische triglyceriden terugdrong 
in een studie met 44 patiënten met di-
abetes type 2. De waarde voor HbA1c 

zakte na 6 maanden van 6,5 naar 6%, 
zonder dat het gewicht veranderde (24). 
“Met andere woorden: voor de twee 
klassen van incretines is een interessant 
potentieel aangetoond, dat we verder 
moeten onderzoeken. Ze hebben echter 
een lichtjes ander effect op de andere 
parameters van het metaboolsyndroom 
dat vaak gepaard gaat met leversteatose 
(Tabel 1) (25). Maar we weten vandaag 
nog niet of die verschillen belang heb-
ben voor de lever”, zo besluit Jean-Mi-
chel Petit. Hij voegt nog toe “dat in een 
recente meta-analyse al de voordelen 
van een GLP-1-agonist zijn aangetoond 
voor patiënten met diabetes type 2 en 
NASH (26)”.

Glinides en gliflozines
Nateglinide werd getest in een piloot-
studie van 20 weken bij 10 diabetespati-
enten met NASH, willekeurig ingedeeld 
in twee groepen. De postprandiale gly-
kemie, de HbA1c-waarde, de leverfunc-
tie, de echografie van het abdomen, de 
leverscan en de histologische gegevens 
verbeterden allemaal na een behande-
ling met nateglinide (27). Voor SGLT2 
werd in diermodellen aangetoond dat 
het de gevoeligheid voor insuline kan 
verbeteren en een therapeutisch effect 
kan hebben bij NASH (28).

Wat weten we over de 
andere behandelingen?
Ook vitamine E werd met succes getest 
bij patiënten met NAFLD zonder diabe-

tes: het vermindert de steatose, de ont-
steking en de NAS-score dankzij het an-
tioxidante effect (29). Maar voor we ver-
der gaan met diabetespatiënten moeten 
we onze kennis van het pre-emptieve 
risico op hemorragisch CVA en pros-
taatkanker verfijnen. Vitamine E werd 
in de vermelde studie immers in heel 
hoge doses gebruikt. Van de andere mo-
gelijkheden kunnen we elafibranor ver-
melden, een agonist van de Peroxisome 
Proliferator-Activated Receptor-α and -δ, 
die de steatose, de fibrose en de ontste-
king in de lever terugdringt dankzij een 
effect op de mechanismes voor insuli-
neresistentie (met daling van de waarde 
voor HbA1c, LDL-C en triglyceriden, en 
een stijging van de HDL-concentratie) 
(30). Ook obeticholzuur, een galzuur dat 
aanleunt bij chenodeoxygalzuur, een 
agonist van de FXR (farnesoid X recep-
tor), heeft hetzelfde effect. Het verhoogt 
weliswaar het LDL-C-niveau en kan jeuk 
veroorzaken in ongeveer 20% van de 
gevallen (31). ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez,  
naar een mededeling van  
Jean-Michel Petit (Dijon)

Tabel 1: Gemeenschappelijke kenmerken en verschillen tussen GLP-1-agonisten en DPP-4-remmers. 

Kenmerken/effecten GLP-1-receptoragonisten DPP-4-inhibitoren

Middelen Exenatide
Liraglutide
Lixisenatide
Albiglutide
Dulaglutide
Taspoglutide

Sitagliptine
Vildagliptine
Saxagliptine
Linagliptine
Alogliptine

Toedieningswijze Subcutane injectie Orale inname

Mechanismen Aanzienlijke stijging van de GLP-1-
concentratie (of gelijkwaardig) van 
exogene oorsprong

Matige stijging van de GLP-
1-concentratie van endogene 
oorsprong
Stijging van de GIP-concentratie

Effecten op de pancreas
(glucoseafhankelijk)

Stijging van de secretie van insuline 
(incretine-effect)
Afname van de secretie van glucagon

Stijging van de secretie van insuline 
(incretine-effect)
Afname van de secretie van 
glucagon

Effecten buiten de pancreas Vertraging van de maaglediging 
(vooral exenatide)
Centraal anorexigeen effect

Geen of weinig vertraging van de 
maaglediging
Zwak centraal anorexigeen effect

Daling van de HbA1C-concentratie -1,1 tot -1,6% -0,6 tot -1,1%

Gewichtsverlies -2 tot -4kg 0 tot -1kg

Hemodynamische effecten Daling van de systolische bloeddruk
Stijging van de hartslag

Weinig effecten op de bloeddruk en 
de hartslag

Effecten op de lipiden Afname van de postprandiale 
hyperlipidemie en triglyceriden

Lichte daling van de cholesterol

Risico op hypoglykemie Geen (behalve in combinatie met 
insuline of sulfamide)

Geen (behalve in combinatie met 
insuline of sulfamide)
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bio-geoptimiseerd extract van kurkuma   

gewrichten
spieren

pezen

Gezond dankzij planten

Flexofytol

Meer informatie op www.flexofytol.be

De wortel van kurkuma bevat een geheel aan bestanddelen die curcuminoïden worden genoemd en
waarvan curcumine de belangrijkste is. Curcumine is een krachtig antioxidant die bijdraagt tot de 
soepelheid van de gewrichten, spieren en pezen.

60 capsules : 19,90 €
180 capsules : 54,90 €

Flexofytol®: een innovatieve formulering.
Bestanddelen van kurkuma worden niet goed opgenomen in het lichaam.  
Het laboratorium Tilman heeft in samenwerking met een universitair onder-
zoekscentrum een formulering ontwikkeld waardoor curcumine goed wordt  
opgenomen.

Verkrijgbaar
in de apotheek

FLEXOFYTOL_BE_pub-317x250-NL_LSP_mai2016.indd   1 18/05/16   16:08
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César Roman
Het minste dat we kunnen 
zeggen is dat Pascal Devalke-
neer van Chalet de la Forêt zijn 
team meer gestalte geeft. Na-
dat hij werd bijgestaan door 
de uiterst briljante – niettemin 
vrije vogel – Kasper Kurdahl, 
doet deze tweesterrenchef nu 
een beroep op een nieuwe 
sommelier. César Roman is 
begonnen op zijn 18 jaar bij 
restaurant El Amparo in Madrid. Maar hij heeft ook ervaring in l’Atelier van Joël Ro-
buchon in Taipei en in Comme chez Soi in Brussel. Zijn  handelsmerk? Zoals Eric 
Boschman schreef, weet hij “dat de grote namen uit de wijnwereld vaak enkel een 
grote prijs hebben”. De kers op de taart? Hij werd opgeleid tot meester in de thee door 
Maître Tseng van Maison des Trois Thés in Parijs. Wat veel goeds belooft voor na het 
eten… 

Trend: kimchi
Kimchi is een typisch gerecht uit Korea dat 
we tegenwoordig op de kaart van steeds 
meer restaurants zien verschijnen. Wat is dit 
precies? Eigenlijk gemarineerde groenten in 
azijn. In de meest eenvoudige versie bestaat 
kimchi uit Chinese kool, gekuist, gezouten 
en bewaard in grote aarden potten geduren-
de enkele dagen. In de meest gesofisticeer-
de recepten worden kruiden (vooral piment, 
look en paprika ), groenten (komkommer, 
radijs…) of nog garnalen toegevoegd. Tal 
van studies hebben aangetoond dat deze 
bereiding zeer heilzaam is voor de gezond-
heid. Dit heeft kimchi te danken aan het prin-
cipe van de melkzuurgisting, een bijzondere 
bewaarmethode die als voordeel heeft dat 
de voedingsmiddelen een hoge voedings-
kwaliteit behouden. 

Producent: La Noiseraie 
Op een steenworp van Namen ligt 
Domaine de La Noiseraie, een uniek 
notenbedrijf in België. Het ligt aan 
de basis van de hooggewaardeer-
de Noix de Namur die je vers, ge-
droogd, in olie, zelfs als aperitief 
kan proeven. De term ‘noot’ is 
eigenlijk de algemene benaming 
voor een vrucht — een amandel die 
ook ‘gepelde noot’ werd genoemd  

— met een houtachtige dop omgeven door een schil. Doorgaans in combinatie met 
de naam van de boom of van het terroir, zelfs land, van afkomst: noix de Grenoble, 
pecannoot, Queensland nuts (of macadamia), Braziliaanse noot, noix du Périgord… 
en in dit geval de noix de Namur of Elador. 

Eigenaar Jean Kluyskens is altijd al gepassioneerd geweest door edele houtsoor-
ten en hij besefte dat er geen notenverwerkingsbedrijf bestond in ons land. Daarom 
besloot hij om 1.250 notelaars te planten en meteen de nodige infrastructuur op te 
zetten om zijn eigen notenproductiebedrijf te starten. Dit alles in combinatie met een 
gastenverblijf & wellness en in de geest van het artisanale werk. De noot is een waar-
devolle vrucht want er gaat niets verloren… De bolster, het groene omhulsel rond de 
dop, wordt gebruikt als kleurstof in de hout- of textielbewerking. De koek, dit zijn de 
geperste noten na de olie-extractie, wordt gebruikt om de varkens te voeden. Zelfs de 
notendoppen hebben een functie… ze worden gebruikt om ingezouten voedingswaar 
te roken of als versiering in de tuin.   

www.lanoiseraie.be 

Michel Verlinden
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Opdivo® (BMS) terugbetaald sinds 1 april bij gevorderd 
melanoom

Het is ruimschoots bewezen dat het immuunsys-
teem in staat is om kankercellen uit te schake-
len. Het immuunsysteem van de mens gebruikt 

daarbij een complex netwerk van stoffen en cellen om de 
immuunrespons te activeren of te remmen. Denk maar aan 
de stoffen van de controlepunten, waarvan de concentra-
tie vaak stijgt tijdens de normale fase van T-celactivering 
om een overmatige reactie van het immuunsysteem te 
voorkomen. Leach heeft als eerste in een muizenmodel 
aangetoond dat blokkering van een van die controlepun-
ten, in casu CTLA-4, een antitumorale werking heeft. CTLA-4  

is echter niet het enige controlepunt. 
PD-1 is een receptor op het oppervlak van 
de T-lymfocyten. Binding van het ligand 
PD-L1 aan PD-1 remt de immuunreactie. 
Bij meerdere kankers in een gevorderd 
stadium, waaronder het melanoom, is er 
doorgaans een verhoogde expressie van 
PD-1. Nivolumab (Opdivo®), een volledig 
gehumaniseerde IgG4-antistof tegen de 
PD-1-receptor, is een van de genees-
middelen die geslaagd is voor de fase 
I-studies. Daarna werd nivolumab in het 
CheckMate-programma onderzocht in 
een dosering van 3mg/kg om de 2 weken.
De Checkmate 066-studie heeft aange-
toond dat de een- en de tweejaarsover-
leving respectievelijk 70,7% en 57,7% 

bedroegen met nivolumab, tegenover 46,3% en 26,7% 
met de klassieke chemotherapie. Na twee jaar bedroeg 
de progressievrije overleving met nivolumab 39,2%. Het 
responspercentage bedroeg 42,9%, tegenover 14,4%. Een 
interessante vaststelling is dat de vierjaarsoverleving van 
de patiënten die hadden deelgenomen aan de fase 1-stu-
dies 35% bedroeg (tegenover 41% na 3 jaar). De toxiciteit 
van nivolumab is aanvaardbaar (9-16% van de patiënten 
vertoonde graad ≥ 3-bijwerkingen). Het ging vooral om 
immunologische bijwerkingen, hoofdzakelijk van het endo-
criene type (vooral thyreoïditis). 
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COPD: Spiolto® Respimat® 
terugbetaald vanaf 1 mei

SPIOLTO®RESPIMAT® is 
een inhalatieoplossing 
van een vaste combi-

natie met tiotropium (2,5µg), een 
langwerkende muscarineantago-
nist (LAMA) en olodaterol (2,5µg), 
een langwerkende selectieve 
adrenerge bèta-2-agonist (LABA), 
afgeleverd in de Respimat® inha-
lator. Olodaterol heeft een verge-
lijkbaar farmacokinetisch profiel 
als tiotropium en werkt snel.

SPIOLTO®RESPIMAT® verbetert 
op significante wijze de longfunc-
tie ten opzichte van beide com-
ponenten in monotherapie. Het is 
geïndiceerd als bronchusverwij-
der voor de onderhoudsbehande-
ling van chronische obstructieve 
luchtwegaandoeningen (COPD) bij 
volwassen patiënten. Een vooraf-
gaande behandeling met LAMA in 
monotherapie is een voorwaarde 
om in aanmerking te komen voor 
terugbetaling. 
De aanbevolen dosis voor volwas-
senen van SPIOLTO®RESPIMAT® 

bedraagt 5µg tiotropium en 5µg 
olodaterol, bestaande uit twee 
inhalaties uit de Respimat® inha-
lator eenmaal daags op een vast 
tijdstip.  

Wenst u meer informatie over 
SPIOLTO®RESPIMAT®, dan no-
digen wij u uit om contact op te 
nemen met de dienst Medische 
Informatie van Boehringer Ingel-
heim via mail medinfo.belux@
boehringer-ingelheim.com of per 
telefoon 02/773 33 33. Meer infor-
matie vindt u ook op www.spiro.be  
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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@
doktercampaert.be of 0477/81.38.32

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  
Chirurgie, Vaat Chirurgie, Gastro- 
enterologie, Diëtiste, Osteopathie.
Info: Pedro@brugada.org of 
0475255043.

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.

HA-duopraktijk te Bree zoekt collega’s 
om praktijk in nagelnieuw praktijkge-
bouw verder uit te bouwen.
Voltijds/ deeltijds, secretariaat, care 
connect, goed uitgerust.
Tel. ( na 19u) 089-86.79.91 of 
0497-43.39.91.

De artsenmaatschap van Medisch 
Huis Roomakker bestaat uit een dyna-
misch team van 3 huisartsen en is op 
zoek naar een 4 de collega.
De praktijk is gevestigd in een huisart-
senarme regio met Impulseo-I-premie.
Secretariaat, weekwacht, wachtpost 
in de weekends, volledig geïnforma-
tiseerd.
Word jij onze nieuwe collega en kan je 
vanaf 01/09/2016?
Mail dan naar artsen@roomakker.be .

Dringend: Overname goed draaiende 
huisartsenpraktijk te Kaprijke (regio 
Eeklo). Mogelijkheid om met meer-
dere artsen te starten. Onmiddellijke 
overname mogelijk. Instapklaar: volle-
dige praktijkinfrastructuur aanwezig. 
Er bestaat ook de mogelijkheid tot 
koop of huur van de aangrenzende 
gezinswoning (evt. op termijn), zonder 
verplichting.
U mag vrijblijvend een afspraak  
maken tot bezoek van de praktijk.  
Alles bespreekbaar.

Tel: 0478/93.31.13 - verbruggepatricia@
gmail.com

Collega huisarts gezocht voor associa-
tie en later overname praktijk wegens 

nakend pensioen in Belsele. Alle op-
ties bespreekbaar. Praktijk met EMD 
en deel van georganiseerde wacht.  
Tel. 03/772 49 81

Huisarts te Beersel zoekt hulp in praktijk 
en overname op korte termijn mogelijk . 
Ideaal voor groepspraktijk: 2 cabinetten, 
wachtkamer, cons. alleen na afspraak, 
EMD Health One. Inlichtingen: 02/377.47.98 
(vragen naar Vander Gught Danielle)
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ZOEKERTJES
HealthHealthHealthHealth

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

Als innovatief, modern én dynamisch ziekenhuis  
gaan wij momenteel op zoek naar:

1 geriater (voltijds│deeltijds)
om samen met onze huidige ploeg van 3 geriaters verder te werken  
aan ‘State of the Art’-zorg voor onze patiënten en aan de verdere uitbouw 
van onze dienst.

Profiel
Je bent arts specialist in de geriatrie (of bijna aan het einde van jouw 
opleiding).
Je bent communicatief vaardig en kan multidisciplinair samenwerken;  
dan zijn wij op zoek naar jou.

Nieuwsgierig?
Dan kan je telefonisch contact nemen met:
dr. Katlijn Van Mulders (diensthoofd geriatrie)  
op +32 52 25 28 87
dr. Raf Jacobs (hoofdarts) op +32 52 25 25 15

1 gynaecoloog (voltijds|deeltijds)
Profiel
Onze voorkeur gaat uit naar een allround gynaecoloog.
Subspecialisatie is mogelijk in samenspraak met de dienst.
Ook 4de- en 5dejaarsassistenten kunnen voor deze vacature solliciteren.

Nieuwsgierig?
Dan kan je telefonisch contact nemen met:
dr. Didier Oosterlynck (diensthoofd gynaecologie) op +32 52 25 26 56
dr. Raf Jacobs (hoofdarts) op +32 52 25 25 15

Geïnteresseerd in één  
van de bovenstaande 
vacatures?
Dan verwachten we een uitgebreid 

cv via e-mail naar:

karen.pieters@azsintblasius en raf.

jacobs@azsintblasius.be

Eventueel kan je dit ook via de post 

aan ons bezorgen:

az Sint-Blasius-Kroonveldlaan 50-

9200 Dendermonde t.a.v.

Karen Pieters (algemeen directeur) 

en dr. Raf Jacobs (hoofdarts)

PUB10074N.indd   1 20/05/16   10:50
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Huisartsengroepspraktijk te Genk zoekt 
5 de enthousiaste collega om onze prak-
tijk te vervoegen.Secretariaat,wk-wknd-
wacht(wachtpost) ,opleidingspraktijk,u-
ren 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.

Solowerkende huisarts in Landen 
zoekt een jonge enthousiaste (bij 
voorkeur) vrouwelijke collega om 
mee samen te werken. Geen intrede-
geld, enkel maandelijkse huur. Twee 
moderne kabinetten; één in Walshou-
tem, andere in Neerwinden. Weekend-
wacht (vrijdagavond 20u tot maan-
dagmorgen 08u) en weekwacht (20u 
tot 08u). Sanmax afsprakensysteem. 
EMD CareConnect van Corilus. Mo-
menteel uitsluitend op afspraak, maar 
jij bepaalt zelf vrije raadpleging en/of 
op afspraak. Alles is bespreekbaar.
dr.frank.peeters@telenet.be
0475/23.36.50 of 016/78.88.83

Soloarts in de oostrand van Antwer-
pen zoekt geëngageerde collega voor 
associatie met zicht op eventuele 
overname binnen enkele jaren. Telese-
cretariaat, digitale wachtkamer, elec-
tronisch dossier (careconnect), geor-
ganiseerde wachtdienst.
Voor info: huisartszoekthuisarts@
gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Graag nieuwe collega in duopraktijk (2 
vrouwelijke artsen) in Beveren. Nieuw 
praktijkgebouw.
Uren zelf te bepalen.Huisartsenwacht-
post en weekwacht.

 

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 

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge werft aan:

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge is een bloeiende organisatie met een ruim zorgaanbod binnen een
ruim netwerk. Het centrum heeft een innoverende uitstraling binnen het nieuwe G.G.Z. –landschap. Er zijn twee
campussen, het centrum Gent en de landelijke randstad tussen Gent en Eeklo. Er is een rijkheid en diversiteit
aan mogelijkheden qua behandelopvang, medisch-therapeutische oriëntaties en doelgroepen. 

Wij zoeken: 
– een psychiater die een klinische opdracht in ons centrum wil opnemen binnen het huidige zorgaanbod

rekening houdend met de transformaties van de volwassenzorg en de jeugdzorg. Binnen deze huidige
bewegingen zijn er verschillende mogelijkheden zowel naar residentiële afdelingen, ambulante en
mobiele zorg. De transformaties impliceren een intens overleg tussen de kandidaten, de directie en
de medische staf. 
– in eventuele combinatie tevens de invulling van de functie hoofdarts. Indien interesse voor een

ziekenhuisbrede coördinatie en een belangrijke rol in externe fora en communicatie vanuit onze
organisatie, kunt u zich hiervoor kandidaat stellen. Ondersteuning van de duidelijke visie van PCGS
over de psychiatrie van de toekomst waarin innovatie centraal staat is essentieel. 

De Kandidaturen worden verwacht ten laatste 15 juni. De indiensttreding tegen 1 januari 2017. 
Voor meer informatie over PCGS:  www.pcgs.be

Voor informatie en/of sollicitatie:
– Roel De Cuyper, algemeen directeur ✆ 09/358.04.11 r.decuyper@pcgs.be
– Dr. Jan Coessens, hoofdarts ✆ 09/225.82.96 drcoessens@pcgs.be

Psychiater (m/v)

Hoofdarts (m/v)

Psychiatrisch centrum
Gent-Sleidinge v.z.w

Fratersplein 9, 9000 Gent
Weststraat 135, 9940 Sleidinge

HealthHealthHealthHealth
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Interesse of meer info: inge.beeldens@
dokterspraktijk-donkvijver.be of 
03/7750319.

Medisch materiaal

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

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

Tientallen anatomische platen groot 
formaat te verkrijgen met acupunc-
tuurpunteninfo. Geschikt voor algeme-
ne praktijk, acupunctuurpraktijk, kine-
sitherapie,en didactisch gebruik. Op 
stevig harde kartonbasis, 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: Welch-Allyn ekg-toestel; os-
cillerende gipszaag; gipsschaar; voor-
hoofdslamp Welch-Allyn; droge lucht 
sterilisator; CoaguChek voor bepaling 
INR op druppel bloed; Epson matrix-
printer voor afdrukken GVVH.
Nadere informatie te bekomen via 
a17560127@gmail.com

Te koop: mooie verlichte zuil met op-
schrift ‘huisarts’ €1000 (NP3000); on-
derzoekstafel Midmark 404 met trans-
fo voor beweegbare lamp, stopcontact 

€750; Midmark praktische omkleed-
muurkast €150; Midmark kastje 2 lades 
en deurtje €50; midmark tabouret €50; 
midmark kastje 5 laden op wieltjes 
€100. Dossiersysteem Aries:rekken en 
mappen; Prijzen otk.
Foto’s op aanvraag. Info: 0484/671283, 
Lommel

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

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

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

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

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

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

Te koop Onderzoekstafel Midmark 404 
wegens dubbel gebruik na associatie.
Zo goed als nieuw met nieuw onder-
zoekskussen
 Prijs 280 euro bij afhaling.
Dr Jos Mertens Oudekerkstraat 8/2 
Molenbeersel 089/701525
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Vacature hoofdarts

AZ Heilige Familie is een dynamisch regionaal ziekenhuis met een algemeen 

medisch en paramedisch aanbod en 2 speerpuntdiensten. Het maakt deel uit 

van de groepering UZA - AZ Monica - AZ Heilige Familie, welke gezamenlijk 

1257 bedden telt. 

AZ Heilige Familie (207 bedden) beschikt bovendien over 56 bedden 

daghospitalisatie, een gespecialiseerde spoedafdeling met PIT, 8 bedden IZ  

en 6 bedden CCU en stroke unit. 

Ons team telt 105 geneesheren-specialisten en 560 personeelsleden. 

Recent werd een 3 tesla MRI-toestel met in bore experience in gebruik 

genomen. 

Aangezien onze huidige hoofdarts doorschuift naar de functie van algemeen 

directeur zijn wij op zoek naar een nieuwe hoofdarts.

Functie

Je organiseert en coördineert de medische activiteiten binnen het 
ziekenhuis in samenwerking met een gedreven directieteam en een 
groeiend, jong en dynamisch artsenkorps. Deze functie betreft een fulltime 
of minimaal 5/10 aanstelling, eventueel gecombineerd met klinisch werk. 

Profiel

Je bent arts met een bijkomende managementervaring of je bent bereid 
een managementopleiding te volgen. Je bent proactief, resultaatgericht, 
communicatief en je denkt in termen van kansen en mogelijkheden.  
Als een echte teamspeler kan je door jouw positieve en enthousiaste 
houding andere mensen gemakkelijk motiveren en inspireren.
Ervaring als hoofdarts of diensthoofd is een pluspunt. 

Ons aanbod

Een aantrekkelijk en competitief remuneratiepakket in functie van jouw 
verantwoordelijkheid. Een aangename werksfeer en een zeer betrokken  
en constructief artsenkorps.

Solliciteer

Voor de uitgebreide functieomschrijving en/of het indienen van jouw kandidatuur, 
kan je terecht op www.azheiligefamilie.be of via mail: svermeulen@hfr.be of via post: 
AZ Heilige Familie, ’s Herenbaan 172, 2840 Rumst t.a.v. dr. Johan Pauwels, algemeen 
directeur. 
Graag kandidatuurstelling vóór 31 mei 2016.

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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H et AZ Sint-Augustinus Veurne 
beschikt als regionaal algemeen 
ziekenhuis in de Westhoek over 

224 erkende bedden voor klassieke hos-
pitalisatie, een dagziekenhuis met 46 
bedden (waarvan 6 geriatrische) en een 
dienst pediatrie met 18 kamers. Vier pe-
diaters, 15 verpleegkundigen, een kinder-
psycholoog, een psychosociaal assistente 
en een spelbegeleider staan ten dienste 
van de kleine patiënten (t.e.m. 14 jaar). 

Met spelbegeleiding  
en vrolijke sfeer
De spelbegeleiding zorgt ervoor dat de 
kindjes gedurende hun verblijf onder-
steund worden om het een beetje aan-
genamer te maken. Het ziekenhuis is 
aan een grondige transformatie bezig. 
Zo kreeg de pediatrie een volledig nieuw 
kleedje aangemeten. De vernieuwde 
afdeling werd onlangs geopend in het 
bijzijn van prominenten, maar ook van 
Maya de Bij en Kabouter Plop, persona-
ges van Studio 100, de sponsor.

De muren, ramen en deuren van de pe-
diatrie zijn vrolijk bestickerd en in alle 
kamers werden Plopsa-figuren geïnte-
greerd. Daarnaast is ook de speelruimte 
van de afdeling opgefleurd met leuke 
decoratie en in de centrale inkomhal van 
het ziekenhuis staat een groot stand-
beeld van Kabouter Plop.

Dr. Hervé Lebbinck, hoofdarts: “Het gaat 
hier over een algemeen concept. Heel 
de pediatrie krijgt hierdoor een vrolijke 
sfeer.” Bert Cleuren, verpleegkundig di-
recteur: “Op initiatief van Junior Cham-
ber International (JCI) Veurne Westhoek 
werd een 12-tal jaar geleden het thema 
met de figuren van Studio 100 geïnte-
greerd op onze pediatrieafdeling. On-
langs vroegen we Studio 100 of we de 
figuren mochten actualiseren nu we de 
afdeling moderniseren. Studio 100 ging 
hiermee akkoord in die zin dat het nu 

een kwalitatief uitgewerkt gethemati-
seerd totaalproject zou worden.”

Aandacht afleiden
Op de dag van de opening van de ver-
nieuwde dienst zag dr. An-Sophie Mo-
ring, diensthoofd pediatrie, het zo: “De 
dienst was dringend aan renovatie toe. 
Wegens krappe budgetten was het 
voor ons helaas onmogelijk om geld 
vrij te maken voor extra decoratie. Het 
is echter een grote hulp dat we bij een 
eerder onprettige ervaring, zoals een 
ziekenhuisopname, kinderen kunnen 
opvangen in een omgeving die de aan-
dacht kan afleiden van het ziek zijn. Deze 
kindvriendelijke omgeving, die we met 
dank aan Plopsa krijgen, creëert rust en 

vertrouwen. Ook voor de zorgverleners 
is het gemakkelijker werken als kinderen 
op hun gemak zijn.”

Wat is de visie van Steve Van den Kerk-
hof, CEO Plopsa Group? “Onze figuren 
sieren al geruime tijd de muren van de 
pediatrie. Met de renovatie van de kin-
derafdeling namen we de kans te baat 
om ze volledig te thematiseren. We wil-
len het kinderverblijf zo aangenaam 
mogelijk maken. We zijn blij dat we zo 
ons steentje kunnen bijdragen aan de 
regio!”

Niet interfereren
Opvallend: de kamers zijn met cijfers 
en niet met de figuurtjes van Plopsa 

identificeerbaar. Bert Cleuren: “Vanaf 
het begin spraken we met Plopsa af dat 
we voor interne organisatie instaan en 
de decoratie de interne werking van het 
ziekenhuis niet mag storen. Bij een inci-
dent op een kamer moet je snel behan-
delen en aan een kamernummer refere-
ren, niet aan de kamer van Maya de Bij. 
Een medische behandeling mag nooit 
door een thema belemmerd zijn.”

Tablets toegelaten
De kinderen mogen uiteraard hun per-
soonlijke knuffeltjes meebrengen. Dr. 
Lebbinck: “Nee, ze moeten niet per se 
een Plopsa-figuurtje hebben! Ze mogen 
hun pluches houden en zelfs hun tablets. 
Het is trouwens niet onze hoofdopdracht 
om te oordelen of een kind rijp genoeg 
is om met een tablet om te gaan. Dat is 
de taak van de ouders. Een acute ziekte 
willen we zo goed en zo snel mogelijk 
genezen en kalmeren. De ouders heb-
ben misschien ook een tablet. Waar-
om zouden wij dan hun kind zo’n toe-
stel weigeren als dat hen afleiding kan  
geven?”

Ethisch probleem?
Het AZAV werkt dus al 12 jaar met Studio 
100 samen en dr. Lebbinck verantwoordt 
dat als volgt: “Het ziekenhuis had beslist 
dat er een thema voor de dienst pedia-
trie moest komen om te differentiëren 
van volwassenafdelingen. Maar ook om 
het ziekenhuis op maat van het kind te 
maken met figuurtjes die afleiding bie-
den. Twaalf jaar geleden werden in sa-
menwerking met Junior Chamber Inter-
national alleen figuurtjes op de muren 
geplakt. Maar we maken absoluut geen 
reclame voor Plopsa. Dat was duidelijk 
afgesproken. Die naam is nergens zicht-
baar. En de patiëntjes krijgen ook geen 
reclamebons bij het ontslag. Wel ont-
vangen ze een kleine attentie (een beker, 
n.v.d.r.). Maar je zal nergens een verwij-
zing naar Studio 100 of Plopsaland De 
Panne tegenkomen. Het ging hem erom 
om alleen een rustgevende en vertrou-
welijke omgeving te geven.” ❚

Frans De KuysscheJS
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Veurne: thema Plopsa
Sinds kort beschikt het AZ 

Sint-Augustinus Veurne 
over een gloednieuwe 

gethematiseerde 
kinderafdeling. Dankzij een 

aparte sponsor…

ZIEKENHUISNIEUWS

Bij de opening van de gerenoveerde pediatrie (uiterst rechts: Dr. A-S Moring).

Dr. Lebbinck: 
“De pediatrie krijgt een vrolijke 
sfeer.”
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Bert Cleuren: 
“Een thema mag nooit de organisatie 
van het ziekenhuis verstoren.”


