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Prof. Cras:  
‘Ideologisch euthanasiedebat ging liggen’ 

www.despecialist.eu

Een van de thema’s van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen (GDA) dit jaar 
wordt euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Een heikel debat waarvan de 
scherpste kantjes zijn afgevijld, dat nu en dan toch weer op het toneel komt. 
Zeker als het gaat om de oudere patiënt die levensmoe is en geteisterd wordt 
door allerlei aandoeningen.
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Verloop van psychose in beeld en klank

T ijdens de Geneeskundige Dagen van 

Antwerpen loopt ook een expo over 

kunst en psychiatrie (zie illustratie).

Daarnaast organiseert vzw KAOS (KunstAtelier 

OpperStraat) samen met het Psycho-Sociaal 

Centrum Sint-Alexius Elsene een bijzondere 

modeshow, ‘Metamorfose’. 

Er worden silhouetten getoond, ontworpen 

en vervaardigd voor en door mensen met een 

psychische kwetsbaarheid. Metamorfose toont het 

verloop van een psychose en de terugkeer naar de 

maatschappij op aangepaste livemuziek. ❚

P.S.

A ls neuroloog werd Patrick Cras 

onlangs weer geconfronteerd 

met een euthanasievraag van een 

88-jarige man. “Men moet zich afvragen 

wat zo’n euthanasievraag betekent. Dat 

ligt zeer controversieel. Is een combinatie 

van chronische aandoeningen bij een 

geriatrische patiënt (cataract, artrose, diabetes, 

geheugenstoornissen, enz.) voldoende om in 

te gaan op een euthanasieverzoek? Zeer lastig 

vind ik dat: letterlijk voldoet dit niet en moet je 

neen zeggen. Maar volgens de geest van de wet 

heeft deze 88-jarige geen levenskwaliteit meer 

en kan hij klaar zijn met het leven [cfr. de zaak 

Brongersma (1) in Nederland].”

Het woonzorgcentrum Sint-Augustinus Diest 

kon als instelling geen euthanasie weigeren op 

grond van gewetensbezwaren, oordeelde de 

rechter. Wat vindt u daarvan?

“Een dergelijke discussie kwam 10 tot 15 

jaar geleden veel meer aan de orde dan nu.  

Advocaat Sylvie Tack – die de familie verdedigde, 

n.v.d.r. – wijdde er haar doctoraatsthesis aan. 

De ideologische discussie is gelukkig voor een 

groot stuk gaan liggen. De meeste instellingen 

laten het toe.” ❚

 Vervolg op blz. 3
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Nood aan 
duidelijkheid 
van minister 

De Block
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Prof. Chantal Mathieu: 
‘Bijzonder boeiende tijden‘
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De jaarlijkse studienamiddag ge-
organiseerd door de Antwerp 
Liability Law and Insurance 

Chair (ALLIC) zal dit jaar de nieuwe risi-
co’s in het aansprakelijkheids- en verzeke-
ringsrecht behandelen. Met onder meer 
aandacht voor de wetgeving (medische) 
drones en terrorisme.
Kim Moors, juriste bij KBC Schadeverze-
keringen, zal spreken over verzekeringen 
en drones. Wie zich als arts of ziekenhuis 
wil verzekeren tegen ongevallen met 
drones die worden ingezet voor medi-
sche bijstand, denkt evenwel een stap 
te ver. Drones inzetten bij bijvoorbeeld 
spoedeisende hulp is in België tot na-
der order namelijk verboden door het 
KB van 25/04/2016. “Dat KB regelt het 
gebruik van drones veel strenger dan 
in onze buurlanden”, zegt Moors. “Er is 
een Europees kader, maar dat geldt pas 
vanaf drones met een gewicht boven de 
150 kilo. Drones die minder wegen, val-
len onder nationale bevoegdheid. België 
is een van de strengst gereglementeerde 
landen op het vlak van drones.” Er loopt 
een proefproject in Delft (Ambudrone) 
en de KU Leuven is er ook mee bezig, 
weet Moors. “Wettelijk kunnen ze eigen-
lijk niks doen, maar binnen de proefpro-
jecten die lopen, kan men wel proef-
vluchten uitvoeren in speciaal daarvoor 

ontwikkelde vliegzones, zoals droneport 
Sint-Truiden.”

Binnen zichtbereik
De Belgische wetgeving verwacht dat er 
altijd iemand toezicht houdt op het vlie-
gen van een drone: het toestel moet bin-
nen zichtbereik blijven. “Ziekenhuizen 
zullen drones willen gebruiken om bij-
voorbeeld medicatie die ze in aparte cen-
tra hebben liggen te vervoeren, in plaats 
van er mensen naartoe te laten rijden die 
dan vast geraken in het verkeer. Maar 
dan zou er dus iemand moeten staan die 
de drone binnen zijn gezichtsveld kan 
houden. Eventuele plannen houden om 
die reden al snel op.”

In twee derde van België mag er bijna 
niet of slechts beperkt gevlogen wor-
den. “Dat is het nadeel van ons kleine 
landje. De grootste zone waar men wel 
mag vliegen zonder al te veel restricties 
bevindt zich aan de kant van Oost- en 
West-Vlaanderen aan de Franse grens. 
Er mogen ook nog altijd geen pakketten 
getransporteerd worden. Naar de ambu-
lance bellen als iemand een hartaanval 
krijgt en een drone vooropsturen met 
een AED zodat je al met reanimatie kunt 
starten, mag dus niet. 

Bijkomend probleem is dat alle vluchten 
tien dagen op voorhand aangevraagd 
moeten worden als het niet om drones 
voor recreatief gebruik gaat. Een hele 
procedure die je niet helpt als iemand 
plots een hartaanval krijgt.”
Soms kan de minister van Mobiliteit of 
het directoraat-generaal van de Lucht-
vaart wel een uitzondering toestaan. 
“Maar dat dient voor elk geval afzonder-
lijk bekeken te worden. 

Als er telkens toestemming nodig is zijn 
er weinig mogelijkheden voor het ge-
bruik van drones in de medische sector. 
In België is de wetgeving omtrent dro-
nes voorlopig te streng om hier grote 
vooruitgang te kunnen maken. Wat de 
wetgever wel toelaat, zijn recreatieve 
vluchten in eigen tuin, professionele 
vluchten voor fotografie, opsporing van 
warmteverlies in een woning, …”
In het buitenland, waar de wetgeving 
minder streng is, lopen wel al veel pro-
jecten met het gebruik van drones bin-
nen de medische sector. “In Afrika bij-
voorbeeld worden drones ingezet door 
Foster & Partners om bloed sneller ter 
plaatse te krijgen in de strijd tegen ma-
laria. En in Rwanda loopt er een project 
via Zipline om medicatie en vaccina-
tie te vervoeren. Die drone laten ze via 
een simkaart en gps een route vliegen 
en landen, zonder piloot of waarnemer. 
Men wil daar in België ook naartoe, maar 
het probleem hier is ook de geografische 
situatie: je zit binnen het vliegbereik van 
helikopters, er is dichte en hoge bebou-
wing en er zijn vaak wisselende weers-
omstandigheden, dus je zal al heel slim-
me toestellen moeten ontwikkelen.” ❚

Raoul De Groote

Meer info: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/
faculteit-rechten/leerstoelen-en-fonds/allicJS
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Drones: Belgische wet hinkt achterop
Hoe kan men zich als arts of 
ziekenhuis verzekeren als men bij 
hulpverlening drones wil inzetten? 
Blijkbaar staat Afrika hier al stukken 
verder in. De vragen maken deel uit 
van een studienamiddag die op 20 
oktober aan Universiteit Antwerpen 
plaatsvindt.

BEROEPSNIEUWS

Kim Moors: “In België is de 
wetgeving omtrent drones voorlopig 
te streng.”
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Wetgeving een kluwen bij verzekeringen terrorisme

“V anuit ziekenhuisper-
spectief (ziekenhuisfi-
nanciering) is dit over-

heidsmaterie”, zegt hij. “Vanuit slachtof-
ferperspectief valt dit onder de hospita-
lisatieverzekering.”
“Er is sinds 2007 een specifieke wet 
rond terrorisme”, zegt Heirman, “want 
voor de aanslagen van 9/11 was daar-
rond nog niets geregeld. Pas sinds 9/11 
is men erover beginnen na te denken. 
De wet legt sindsdien bijvoorbeeld voor 
ziekteverzekeringen vast dat ze dwin-
gend terrorisme moeten dekken. Maar 
daar hoort wel een kanttekening bij: op 
basis van de wet wordt maar 1 miljard 
euro per jaar vergoed en er is nog veel 
onduidelijkheid over de draagwijdte van 
die dekking. De aanslagen van 22 maart 
in Brussel en Maalbeek richtten enorm 
veel schade aan, nu is er al voor meer dan 

130 miljoen euro schade aangegeven bij 
de verzekeraars. Bij nog meer aanslagen 
kan dat bedrag dus oplopen. Ik kan geen 
concrete dossiers naar voren brengen, 

maar er lopen er een aantal voor de recht-
banken waarin verzekeraars terrorisme-
gerelateerde schade weigeren te dekken 
omdat ze buiten België plaatsvond. Ook 
proberen slachtoffers in het geval van 
Maalbeek en Zaventem op basis van alle 
mogelijke grondslagen zo veel mogelijk 
vergoeding te krijgen.”
Wat artsen en ziekenhuizen betreft, blijft 
het belangrijkste dat er een dwingende 
dekking is voor ziekte- en levensverzeke-
ringen. Die dwingende dekking is er, tus-
sen haakjes, bijvoorbeeld niet voor om-
niumverzekeringen van auto’s. “Er zullen 
hoe dan ook vaker zaken voor de recht-
bank komen omdat de wet niet helemaal 
duidelijk is. De wetgeving is eigenlijk een 
kluwen, dus het laatste woord is er nog 
niet over gezegd.” ❚

R.D.G.

Glenn Heirman, 
doctorandus aan 

Universiteit Antwerpen, zal 
tijdens zijn bijdrage op de 
studienamiddag belichten 

of verzekeringen voldoende 
bescherming tegen 
terrorisme bieden.

Drs. Glenn 
Heirman: ‘Er bestaat 
onduidelijkheid over de 

mate waarin verzekeraars 
dekking moeten bieden’. 
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Toch blijft het debat nu en dan ideologisch. Vindt 
u het terecht dat iemand als Wim Distelmans pleit 
voor een verplichte doorverwijzing als een arts 
weigert om euthanasie uit te voeren?
Prof. Patrick Cras: “Collega Distelmans maakt er als een 
van de weinigen nog altijd een ideologische discus-
sie van. Dat is nuttig als er doorbraken moeten wor-
den geforceerd. Wim heeft baanbrekend werk verricht 
en hij blijft zeker een plaats in het debat houden. Van 
politici kan je verwachten dat ze de zaken ideologisch 
scherp stellen, maar Wim hij is arts en voert ook eutha-
nasieprocedures uit. Dan is deze scherpslijperij niet de 
juiste weg meer. Een doorverwijsplicht maakt de arts 
op zijn minst moreel medeplichtig aan de euthanasie 
waar die zelf niet kan achterstaan. We mogen collega 
Distelmans dankbaar zijn dat hij mee aan de kar trok, 
zelfs al worden we in het binnen- en buitenland nog 
steeds verguisd voor die euthanasiewet. Zeker als het 
over kinderen gaat. Maar het ideologische debat is gro-
tendeels gevoerd. Ik ben veel meer een aanhanger van 
em. prof. dr. Bernheim, die stelt dat de palliatieve zorg 
even goed meer aandacht gekregen heeft door de dis-
cussie rond het levenseinde. In de grote meerderheid 
van de gevallen wordt de euthanasiewet trouwens zeer 
zorgvuldig toegepast.
De vraag is opnieuw: hoe gaan we om met die oudere 
patiënt met ‘klaar-met-leven-problematiek’. Dat is een 
belangrijke maatschappelijke discussie.”

Wat vindt u zelf?

P.C.: “Ik weet het eerlijk gezegd zelf niet. De patiënt is 
op dit moment beslissingsbekwaam en werd ook ge-
zien door een psychiater. Twee jaar geleden kwam hij 
me al eens opzoeken met dezelfde vraag die toen niet 
actueel was. Zijn vraag naar euthanasie is nu een be-
stendige vraag geworden en hij lijdt natuurlijk aan een 
aantal aandoeningen die afzonderlijk niet, maar als ge-
heel samen een belangrijk fysiek en psychisch lijden 
veroorzaken. Als hij bij zijn vraag blijft en drie artsen 
zich akkoord verklaren met zijn euthanasievraag, dan 
zou het kunnen dat we de euthanasie uitvoeren. Bij zul-
ke patiënten is het bestendige karakter van die vraag 
natuurlijk heel belangrijk. Er moet dus voldoende tijd 
overgaan en we moeten er zeker van zijn dat er geen 
externe druk is. Dat mensen soms have en goed moe-
ten verkopen om de nodige zorg te ontvangen zou als 
externe druk gezien kunnen worden.”
“De neuroloog is de specialist die bij voorkeur gecon-
fronteerd wordt met patiënten die al vele jaren lijden 
aan een chronische aandoening en dan beslissen dat 
het genoeg is geweest, zoals personen met paraplegie. 
Ook daar heb ik het soms moeilijk mee, waarom twee 
of drie jaar geleden niet en nu wel ineens euthanasie, 
ook al voldoen deze patiënten op beide momenten aan 
de wettelijke voorwaarden.”

De patiënt beslist over zijn eigen leven maar hij 
staat uiteraard ook in een bepaalde omgeving?

P.C.: “Ja, er is niet alleen le colloque singulier waar we 
in het verleden hevig over discussieerden. De medische 
complexiteit is helemaal anders. Je moet iedereen kun-
nen spreken van wie je meent dat het nodig is. De fa-
milie ligt voor de hand. Ik zou nooit een euthanasie uit-
voeren zonder de naaste familie gesproken te hebben.”

Dan vindt u zich in een recente brief van de  
Belgische bisschoppen die besloten met: “Niet de 
poort naar euthanasie moet verder open, maar de 
poort van de medemenselijkheid en solidariteit.”

“Absoluut, ook al wil ik het niet noodzakelijk de  
palliatieve filter noemen. Je kan de mens niet los zien 
van zijn omgeving. We hebben de plicht om na te gaan 
of alle mogelijke verzachtende interventies zijn uitgeput 
en euthanasie het enige is wat overblijft. ” ❚

Pascal Selleslagh

1. Edward Brongersma stierf in 1998 op 86-jarige leeftijd door euthanasie, 
omdat hij in zijn laatste jaren levensmoe was. Zijn gezondheid had hem in 
de steek gelaten. Hij vereenzaamde nadat zijn beste vrienden hem waren 
ontvallen.
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❚ GDA OVER ZORG VOOR DE PSYCHE ■

Wanneer is iemand klaar met 
het leven?
(Vervolg van blz. 1)

Prof. Patrick Cras:  
“Er is niet alleen le colloque singulier waar  
we in het verleden hevig over discussieerden.  
De medische complexiteit is helemaal anders.”

Prof. Patrick Cras, diensthoofd neurologie UZA, 
is onder meer voorzitter van de Ethische  
Commissie UZA en UA en lid van het  
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de  
Provinciale Raad van de Orde van Artsen.
Op zaterdag 17 september spreken Patrick Cras, 
Marc De Smet en Paul Cosyns tijdens de GDA 
over ondraaglijk psychisch lijden.

Geneeskundige Dagen van Antwerpen,  
71ste editie, 15-17 september 2016.
UA campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1,  
2610 Wilrijk. 
Organisatie: Koninklijke Artsenvereniging  
Antwerpen.
Info, inschrijvingen: www.karva.be
De Specialist is mediapartner.
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Omdat overheids-
beslissingen over 
de financiering 

van nieuwe infrastructuur uit-
blijven, kan CEO Guy Buyens geen 

strategische knopen doorhakken. 

Guy Buyens: “Een hele tijd geleden al, 
na de fusie die tot dit ziekenhuis leidde, 
maakten we een zorgstrategisch plan 
op. Daar kwamen heel wat mankemen-
ten aan het licht voor de ontwikkeling in 
de toekomst. We stapten naar toenma-
lig gezondheidsminister Demotte. Hij 
stemde in met een grondige renovatie 
van de site, zelfs met een stuk aanbouw 
dat we versneld mochten afschrijven op 
tien jaar tijd. We moesten dan wel werk 
maken van een volledige nieuwbouw. 
Dus gingen we op zoek naar een ter-
rein, gesteund door de ambitie van de 
stad (burgemeesters Jean-Luc Dehaene, 
Marc Van Asch en Hans Bonte). Dat nieu-
we terrein vonden we in de toenmalige 
overslagparking van Renault achter het 
station. De aankoop van het terrein was 
complex. We zitten mee in een Brown-
fieldconvenant dat de hele zone van de 
voormalige overslagparking van Renault 
(CAD-site) dekt.”

“Het werd nog ingewikkelder omdat we 
in een gebied lagen met een gemeen-
schappelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
met Uplace. De Raad van State ver-
nietigde dat plan. Zo belandden we in 
een vacuüm. We verloren dus veel tijd. 
Kostbare tijd, blijkt achteraf. Intussen 
werd Vlaanderen via de zesde staatsher-
vorming volledig bevoegd voor nieuw-
bouw, en werd het bijkomend nog ge-
dwongen om rekening te houden met 
strenge Europese financieringsregels. 
Als de Vlaamse overheid nu een bank-
waarborg geeft voor een bouwlening 
voor een ziekenhuis, moet ze het budget 
integraal in haar begroting opnemen. 
Niet meer dus met jaarlijkse schijven 
van 1/20ste.”
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Guy Buyens: 
‘Situatie van enkele ziekenhuizen  

wordt prangend’

We ontmoeten dr. 
Guy Buyens, algemeen 

directeur van het AZ Jan 
Portaels te Vilvoorde, 

enkele dagen voor hij met 
vakantie gaat. De nota 

van minister Vandeurzen 
(zorgstrategisch plan 
Vlaanderen algemene 

ziekenhuizen) is vers van 
de pers. Daarin staat 

letterlijk: “De valorisatie 
van de basisziekenhuizen 

is een belangrijk thema 
in de uitbouw van een 

evenwichtig nieuw 
ziekenhuislandschap.”

Maar zonder uitzicht op 
een nieuwbouw dreigt 

het AZ Jan Portaels als 
middelgroot ziekenhuis 
in nauwe schoentjes te 

komen.

BEROEPSNIEUWS

“Als Vlaanderen in 2016 nog een tiental ziekenhuizen zou bouwen, moet 
het in zijn begroting eenmalig al die ziekenhuizen opnemen. Dat is het 
faillissement van Vlaanderen!”

Achter de schermen 
worden we geplaagd door 
een aantal inefficiënties. 
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“Dus als Vlaanderen in 2016 nog een tiental ziekenhui-
zen zou bouwen, moet het in zijn begroting eenmalig al 
die ziekenhuizen opnemen. Dat is het faillissement van 
Vlaanderen! Met het huidige financieringssysteem ko-
men we er niet. Daarom bekijkt Vlaanderen een nieuw 
systeem voor de bouw, maar dit vraagt tijd. Daaren-
boven zijn de budgetten nu eenmaal erg beperkt. Heel 
jammer voor wie al een terrein kocht of een architec-
tenbureau in de arm nam om plannen te tekenen.”

De spelregels veranderden onderweg!

G.B.: “Inderdaad. We zitten nu met een dilemma: we 
pasten het huidige gebouw al aan, maar moeten we 
zo verder of komt er alsnog een nieuwbouw binnen 
een redelijke termijn? Bepaalde aanpassingen deden 
we bewust niet omdat ze zinloos zijn als we de huidige 
site verlaten. Maar dan moet dit wel passen in een re-
alistisch plan met zicht op een concrete verhuisdatum. 
Klare wijn graag om te zien of we nog veel moeten in-
vesteren in de huidige gebouwen.”

Ondanks de bekommernis van minister 
Vandeurzen in zijn strategische nota lijkt hij 
vooral uit te zijn op besparingen. De knip op de 
portemonnee dus en geen nieuw ziekenhuis?

G.B.: “Er moet gerationaliseerd worden, dat is begrij-
pelijk. Maar wij mogen niet in de problemen komen 
met onze zorgkwaliteit. We moeten strategisch kunnen 
investeren en een degelijke infrastructuur is essentieel. 
Nu heeft de patiënt er nog geen last van: we teren nog 
op de belangrijke investeringen van het plan Demotte. 
Met voorrang voor patiëntenzorg. Achter de schermen 
worden we geplaagd met een aantal inefficiënties:
• bepaalde delen van het gebouw die enkele jaren 

geleden nog voldeden zijn in principe nu ook aan 
vernieuwing toe;

• onze stookinstallatie is verouderd maar loont een 
nieuwe de moeite?;

• de overheid legt terecht alsmaar strengere normen 
op die de kwaliteit ten goede komen (gescheiden 
stromen voor kinderen in het operatiekwartier, 
buitenlicht op een spoedafdeling…). Maar ze zijn 
moeilijk te realiseren in een oud gebouw.

We hebben een flexibeler gebouw nodig. De focus van 
de minister op netwerken is zeker belangrijk, verantwoor-
ding van de uitgaven ook, maar verandering kost tijd en 
je moet ondertussen de basiszorg blijven aanbieden.”

Wat vindt u van de beddenkwestie? Zijn er te veel 
acute bedden?

G.B.: “Wij bouwden al een aantal acute bedden af en 
werken hard aan de verkorting van de ligduur. Toch is 
het nodig om parallel in te zetten op chronische zorg 
en niet blind te zijn voor de veroudering van onze be-
volking. Er is in de toekomst dus nood aan meer, wel-
iswaar andere capaciteit. Ziekenhuizen moeten op de 
juiste manier aangezet worden om een andere rol op 
te nemen. Het komt erop aan om de financiering aan te 
passen. Een ziekenhuis dat zich nu al richt op basiszorg 
voor oudere patiënten, heeft het moeilijker om rond te 
komen dan een dat het meer moet hebben van techni-
sche prestaties.”

Met netwerken en speerpunten vastleggen per 
ziekenhuis kom je toch al een heel eind?

G.B.: “De enige manier om eruit te geraken, denk ik. 
Maar zoiets vraagt tijd. Het probleem is dat we nu, dit 
jaar, beslissingen nodig hebben over hoe we verder 
moeten met onze infrastructuur. Ziekenhuizen die nog 
net voor die staatshervormingsbeslissing een nieuw-
bouw konden starten, kunnen zich nu zonder bedrei-
ging bezighouden met de strategie. Wij niet. We moe-
ten met de overheid in dialoog gaan en in die over-
gangsperiode bepaalde dingen realiseren. Als we geen 
middelen krijgen, kunnen we in de nabije toekomst een 
deel van de bevolking uit onze streek geen toegang ge-
ven tot de nodige kwaliteitsvolle faciliteiten. De situatie 
wordt prangend.”

Nemen jullie deel aan de proefprojecten van 
Maggie De Block?

G.B.: “Voor het belangrijkste proefproject – inkorting 
ligdagen bevallingen – zaten we in een wat speciale si-
tuatie. Na de fusie maakten heel wat diensten een ech-
te metamorfose mee. Aan onze materniteit zijn we nu 
volop bezig. We hadden in de regio voor de fusie 900 
tot 1.000 bevallingen, nu een 600-tal. Dat aantal moet 
terug omhoog. Omdat de regio een hoog geboortecij-
fer kent en hier een nood aan bestaat. Heel wat mensen 
trekken nu blijkbaar naar het Mechelse of het Brussel-
se, ook omdat na de fusie vooral onze infrastructuur 
minder geschikt was. We hebben daar, voor zo ver we 
konden, aan gewerkt maar een nieuw gebouw is zeker 
een attractiepunt meer.”

Tabel 1: Wanbetalers AZ Jan Portaels in 2015  
(stijging herinneringsbrieven met 14% tegenover 2014).

Herinneringsbrieven

2013 11.453

2014 11.424

2015 13.032
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“De ligduur moet lager in materni-
teiten maar het hele gebeuren rond 
bevallen wordt herbekeken. Wij zelf 
dienden een studie in bij het Federaal 
Kenniscentrum voor Gezondheids-
zorg (KCE) over hoe we tegenover 
de klassieke hospitalisaties bepaal-
de alternatieve vormen van verblijf 
of opvang konden realiseren en hoe 
het concept van het zorghotel daarin 
past. Die studie bleek te technisch, al 
was ons voorstel goed.”
“Voorlopig namen we dus heel be-
wust niet aan die proefprojecten deel. 
Alles gaat ook wat ons betreft iets te 
kort door de bocht. Ik ben trouwens 
niet zeker dat alles goedkoper wordt 
door meer naar de thuiszorg te ver-
schuiven.”
“Eén van de volgende proefprojecten 
zal gaan over thuishospitalisatie, hoe-
wel de term best grappig is, een con-
tradictie op zich. Wat niet wegneemt 
dat we moeten openstaan voor alter-
natieve behandelingsvormen. Toch 
denk ik niet dat het de juiste keuze 
is om alles enkel via pilootprojecten 
te doen. Men kan ook voor een stuk 
beleid vormen op basis van visie al-
leen, op voorwaarde dat er voldoen-
de draagkracht is natuurlijk.”

Het ziekenhuis is er financieel 
wel beter aan toe dan pakweg 
een decennium geleden. Het 
bedrijfsresultaat lag in 2007 op -3 
miljoen, nu schrijven jullie weer 
positieve cijfers in. 

G.B.: “Meer zelfs, we doen het een 
stuk beter dan het gemiddelde zie-
kenhuis. We legden dus een hele weg 
af. We werkten aan onze governance, 
met artsen die deelnemen aan het 
bestuur. Met een investeringsfonds 
ook. We hebben echter vooral inge-
zet op kwaliteit en hernieuwing, met 
30 nieuwe artsen aan te werven de 
laatste drie jaar. Domeinen waar nog 

werk is: we zoeken versterking voor 
geriatrie en op spoed. Dat tekort is al-
gemeen op de markt. We zoeken een 
oplossing voor diensten met maar 
één specialist of hooguit twee zoals 
oncologie: als er iemand uitvalt, kan 
dat problemen opleveren. Met een 
aantal buurtziekenhuizen in een net-
werk kunnen we hiervoor een vang-
net vormen.”
“Het netwerkverhaal kan evenwel 
ook bedreigend overkomen voor in-
dividuele artsen. Zeker als die keuzes 
van bovenaf worden opgedrongen. 
Denk aan wat er in Aalst gebeurt met 
het Stedelijk Ziekenhuis en het OLV 
die moeten gaan samenwerken. Toch 
zullen de artsen mee moeten in het 
veranderingsproces. Knelpunt: de 
tijdhorizon voor een individu verschilt 
duidelijk met die voor de maatschap-
pij. Inleveren in de komende jaren 
om het systeem leefbaar te houden 
binnen 10-20 jaar is een moeilijke op-
gave.”

Jullie diabeteskliniek en andere 
recente initiatieven hebben te 
maken met meer inbreng van de 
artsen?

G.B.: “Dat was meer entrepre-
neurship dan een speciaal gevolg van 
ons governancemodel. Je hebt de art-
sen nodig natuurlijk. Mensen van de 
diabeteskliniek hadden gewoon een 
heel goede visie over die dienst. Het 
ziekenhuis nam toen het risico om in 
een avontuur te stappen en nu zijn we 
zeer tevreden over het resultaat. Het 
valt beter mee dan we gehoopt had-
den. Hetzelfde deden we met onze 
twee satellieten, een in Meise, een in 
Elewijt. Daar faciliteren we dat artsen 
consultaties doen zodat de patiënten 
niet steeds naar ons moeten, een 
win-win met de lokale bevolking en 
de huisartsen. Bijvoorbeeld in Elewijt 
gaan we op vraag van de huisartsen 
ook investeren in basisradiologie.”

De hoofdarts staat ook sterk in 
jullie governancemodel?

G.B.: “Hij of zij staat in elk ziekenhuis 
in theorie mee centraal en vormt 
enerzijds de brug tussen directie en 
medische raad en leidt anderzijds het 
artsenkorps met de nadruk op kwali-
teitsvolle en patiëntveilige zorg. Maar 
in de praktijk is het niet evident. Men 
vergelijkt de hoofdarts weleens met 
een scheidsrechter die wel een fluitje 
heeft maar geen gele of rode kaarten 
mag trekken, zelfs al is de fout heel 
flagrant en gebeurt ze voor zijn neus. 
Ondanks enkele initiatieven om de 
bevoegdheden te verbreden, hinkt de 
wetgeving nog steeds achterop.”

Onlangs kozen jullie voor het 
elektronisch patiëntendossier 
(EPD) van het UZ Brussel (Primuz). 
Lag die optie in balans met het 
klinisch werkstation van het UZ 
Leuven?

G.B.: “We werken zowel met Leuven 
(oncologie) als met Brussel (cardio-
logie, pediatrie) intensief samen en 
het is dus logisch dat we voor het 
EPD naar die twee mogelijkheden 
keken. We kozen uiteindelijk voor de 
functionaliteit en snelheid van im-
plementatie. Het Brusselse systeem 
is een goed geïntegreerd EPD. Voor 
Leuven moet je een hele weg afleg-
gen om dezelfde graad van integratie 
te creëren als perifeer ziekenhuis dat 
‘van buitenaf’ met het systeem werkt. 
Plus: de wachttijd om in het Leuvense 
systeem te geraken, speelt ook mee. 
En we kregen een pilootfunctie als 
AZ om Primuz uit te testen. Ikzelf ben 
voorzitter van de IT-werkgroep Zorg-
net-Icuro. We stelden er de meaning-
ful use criteria op voor het EPD. Het 
is dus logisch dat we als ziekenhuis 
meedoen aan de ambitie van de over-
heid om snel de nodige maturiteit op 
het gebied van het EPD te bereiken.”

Automatisering stond ook centraal 
op het vlak van inschrijvingen met 
PRESA en jullie kioskensysteem?
G.B.: “We konden zo onze wachttijd 
tijdens het inschrijven sterk reduce-
ren. Daarmee blijven we dus zeker 
werken, we waren baanbrekend, 
maar we gaan die systemen in het 
EPD integreren.”

Wat me daarbij opviel: 
wanbetalers komen er niet meer 
in. Maar jullie moeten toch 
zorgtoegankelijk blijven?

G.B.: “Bij een betalingsprobleem 
aan de kiosken vraagt het systeem 
gewoon om naar de inschrijfbalie te 
stappen. 
Voor dergelijke gevallen is nu een-
maal meer opvolging nodig. Maar de 
toegankelijkheid blijft erg belangrijk.”
“Overigens: medisch shoppen is een 
tamelijk recent fenomeen. De ‘profes-
sionele’ wanbetalers in het zieken-
huis in Vilvoorde komen vooral uit 
Brussel! Het lijkt echt een trend, soms 
proberen ze zelfs met inschrijvingspa-
pieren van andere mensen toegang 
te krijgen. 

Het UZ Brussel haalde de pers met 
een stijgend aantal wanbetalers.

G.B.: “Ik denk dat het AZJP met een 
gelijkaardige problematiek gecon-
fronteerd wordt als het UZ Brussel 
(Tabel 1). Naar analogie met het AZ 
Sint-Blasius en andere ziekenhuizen 
besteden ook wij al lang de inning 
van onbetaalde facturen uit aan een 
externe firma, een gespecialiseerd in-
cassobureau, om de zaak mee op te 
volgen.” ❚

Pascal Selleslagh

BEROEPSNIEUWS
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Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle ver-
moedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek Bijwerkingen voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Jardiance 10 mg � lmomhulde tabletten Jardiance 25 mg � lmomhulde 
tabletten KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Jardiance 10 mg : elke tablet bevat 10 mg empagli� ozine. Jardiance 25 mg: elke tablet bevat 25 mg empagli� ozine. FARMACEUTISCHE VORM 
Filmomhulde tablet (tablet). Jardiance 10 mg : ronde, lichtgele, biconvexe, � lmomhulde tablet met afgeschuinde rand, met de inscriptie ‘S10’ aan de ene kant en het logo van Boehringer Ingelheim aan de an-
dere kant (tabletdiameter: 9,1 mm). Jardiance 25 mg: Ovale, lichtgele, biconvexe, � lmomhulde tablet met de inscriptie ‘S25’ aan de ene kant en het logo van Boehringer Ingelheim aan de andere kant (table-
tlengte: 11,1  mm, tabletbreedte: 5,6  mm). THERAPEUTISCHE INDICATIES Jardiance is geïndiceerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 om de bloedglucoseregulatie te verbeteren bij volwas-
senen: Monotherapie Als dieet en lichaamsbeweging alleen geen adequate bloedglucoseregulatie geven bij patiënten voor wie het gebruik van metformine niet geschikt geacht wordt vanwege intolerantie. 
Aanvullende combinatietherapie In combinatie met andere glucoseverlagende geneesmiddelen inclusief insuline, wanneer deze, samen met dieet en lichaamsbeweging, geen adequate bloedglucoseregulatie 
geven (zie rubrieken 4.4, 4.5 en 5.1 van de Samenvatting van de Productkenmerken voor beschikbare gegevens over verschillende combinaties). DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Dosering Monothera-
pie en aanvullende combinatietherapie De aanbevolen aanvangsdosering is 10 mg empagli� ozine eenmaal daags voor monotherapie en aanvullende combinatietherapie met andere glucoseverlagende geneesmiddelen inclusief insuline. Bij patiënten die empagli� ozine 10 mg een-
maal daags verdragen en die een eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 hebben en bij wie een strakkere bloedglucoseregulatie nodig is, kan de dosis worden verhoogd naar 25 mg eenmaal daags. De maximale dagelijkse dosis is 25 mg (zie hieronder). Als empagli� ozine wordt gebruikt in 
combinatie met een sulfonylureumderivaat of met insuline, kan worden overwogen om de dosering van het sulfonylureumderivaat of de insuline te verlagen om de kans op hypoglykemie te verminderen (zie rubriek Bijwerkingen). Speciale patiëntgroepen Nierinsu�  ciëntie Van-
wege het werkingsmechanisme is de werkzaamheid van empagli� ozine afhankelijk van de nierfunctie. Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een eGFR  ≥ 60  ml/min/1,73  m2 of een CrCl  ≥ 60  ml/min. Behandeling met empagli� ozine dient niet te worden gestart 
bij patiënten met een eGFR  < 60  ml/min/1,73  m2 of CrCl  < 60  ml/min. Bij patiënten die empagli� ozine verdragen en bij wie de eGFR voortdurend onder 60  ml/min/1,73  m2 of de CrCl onder 60  ml/min daalt, dient de dosis empagli� ozine te worden aangepast tot of te worden 
aangehouden op 10 mg eenmaal daags. Empagli� ozine moet worden gestopt als de eGFR voortdurend onder 45 ml/min/1,73 m2 of de CrCl voortdurend onder 45 ml/min is (zie rubriek Bijwerkingen). Empagli� ozine dient niet te worden gebruikt bij patiënten met terminale nier-
ziekte (ESRD) of bij dialysepatiënten, aangezien niet wordt verwacht dat het bij deze patiënten e� ectief is. Leverinsu�  ciëntie Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een leverinsu�  ciëntie. Blootstelling aan empagli� ozine is verhoogd bij patiënten met ernstige le-
verinsu�  ciëntie. Therapeutische ervaring bij patiënten met ernstige leverfunctiestoornis is beperkt en daarom wordt gebruik in deze populatie niet aanbevolen. Ouderen Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen op basis van leeftijd. Bij patiënten van 75 jaar en ouder moet 
rekening worden gehouden met een verhoogd risico op volumedepletie (zie rubriek Bijwerkingen). Als gevolg van beperkte therapeutische ervaring wordt start van de behandeling met empagli� ozine bij patiënten van 85 jaar en ouder niet aanbevolen. Pediatrische patiënten 
De veiligheid en werkzaamheid van empagli� ozine bij kinderen en adolescenten zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen, en in hun geheel worden doorgeslikt met water. 
Als een dosis wordt overgeslagen, moet deze worden ingenomen zodra de patiënt dit beseft. Er mag geen dubbele dosis op dezelfde dag worden ingenomen. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van de) in rubriek 6.1 van de “Samen-
vatting van de ProductKenmerken” vermelde hulpstof(fen). BIJWERKINGEN Samenvatting van het veiligheidspro� el Een totaal van 13.076 patiënten met diabetes type 2 werd geïncludeerd in klinische studies om de veiligheid van empagli� ozine te evalueren. 2.856 patiënten 
ontvingen empagli� ozine 10 mg en 3.738 patiënten ontvingen empagli� ozine 25 mg gedurende ten minste 24 weken en 601 of 881 patiënten gedurende ten minste 76 weken, hetzij alleen of in combinatie met metformine, een sulfonylureumderivaat, DPP-4-remmers of insuline. 
In 5 placebogecontroleerde studies van 18 tot 24 weken werden 2.971 patiënten geïncludeerd van wie er 995 werden behandeld met placebo en 1.976 met empagli� ozine. De totale incidentie van bijwerkingen bij patiënten behandeld met empagli� ozine was gelijk aan die bij 
placebopatiënten. De meest frequent gemelde bijwerking was hypoglykemie wanneer er gelijktijdig een sulfonylureumderivaat of insuline was gebruikt (zie beschrijving van geselecteerde bijwerkingen). Bijwerkingen in tabelvorm Bijwerkingen, geclassi� ceerd per systeem/or-
gaanklasse en volgens voorkeurstermen van MedDRA, die gemeld zijn bij patiënten die empagli� ozine kregen in placebogecontroleerde studies, worden in onderstaande tabel weergegeven (tabel 1). De bijwerkingen worden gerangschikt per absolute frequentie. Frequenties worden 
gede� nieerd als zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000) of zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Tabel 1: Bijwerkingen gemeld in placebogecontroleerde studies.

1. SKP Jardiance 10mg en 25 mg  —* JARDIANCE is niet geïndiceerd als geneesmiddel voor gewichtsverlies, noch als antihypertensivum - § www.inami.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/default.aspx (webtoepassing ‘Farmaceutische Specialiteiten ’)

Systeem/orgaanklasse Zeer vaak Vaak Soms Zelden

Infecties en parasitaire aandoeningen Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, balanitis en andere genitale infectiesa - Urineweginfectiea

Voedings- en stofwisselingsstoornissen Hypoglykemie (wanneer gebruikt met sulfonylureumderivaat of insuline)a Diabetische 
keto-acidose b

Huid- en onderhuidaandoeningen Pruritis (gegeneraliseerd)
Bloedvataandoeningen Volumedepletiea

Nier- en urinewegaandoeningen Vaker plassena Dysurie

a zie paragrafen hieronder voor aanvullende informatie. b afgeleid uit post-marketing ervaring.
Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Hypoglykemie De frequentie van hypoglykemie was afhankelijk van de achtergrondtherapie in de respectieve studies. Minimale hypoglykemie De frequentie van patiënten met minimale hypoglykemie was gelijk voor empagli� ozine en 
placebo als monotherapie, als aanvullende therapie op metformine en als aanvullende therapie op pioglitazon met of zonder metformine. Een verhoogde frequentie werd waargenomen wanneer gegeven als een aanvullende therapie op metformine en een sylfonylureumderivaat 
(empagli� ozine 10  mg: 16,1%, empagli� ozine 25  mg: 11,5%, placebo: 8,4%) en als aanvullende therapie op insuline met of zonder metformine en met of zonder een sulfonylureumderivaat (empagli� ozine 10  mg: 19,5%, empagli� ozine 25  mg: 27,1%, placebo: 20,6% tijdens de 
eerste 18 weken behandeling wanneer insuline niet kon worden aangepast; empagli� ozine 10 mg: 36,1%, empagli� ozine 25 mg: 34,8%, placebo 35,3% gedurende de studie van 78 weken). Ernstige hypoglykemie (hypoglykemie die hulp vereist) Er werd geen toename in ernstige 
hypoglykemie waargenomen bij empagli� ozine vergeleken met placebo als monotherapie, als aanvullende therapie op metformine, als aanvullende therapie op metformine en een sulfonylureumderivaat en als aanvullende therapie op pioglitazon met of zonder metformine. Een 
verhoogde frequentie werd waargenomen wanneer gegeven als een aanvullende therapie op insuline met of zonder metformine en met of zonder een sulfonylureumderivaat (empagli� ozine 10 mg: 0%, empagli� ozine 25 mg: 1,3%, placebo: 0% tijdens de eerste 18 weken be-
handeling wanneer insuline niet kon worden aangepast; empagli� ozine 10 mg: 0%, empagli� ozine 25 mg: 1,3%, placebo 0% gedurende de studie van 78 weken). Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, balanitis en andere genitale infecties Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, balanitis 
en andere genitale infecties werden vaker gemeld bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 4,1%, empagli� ozine 25 mg: 3,7%) vergeleken met placebopatiënten (0,9%). Deze infecties werden vaker gemeld bij vrouwen behandeld met empagli� ozine 
vergeleken met placebopatiënten, en het verschil in frequentie was minder uitgesproken bij mannen. De genitale infecties waren mild of matig in intensiteit. Vaker plassen Vaker plassen (met inbegrip van de vooraf gede� nieerde termen pollakisurie, polyurie en nycturie) werd 
met hogere frequentie waargenomen bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 3,4%, empagli� ozine 25 mg: 3,2%) vergeleken met placebopatiënten (1,0%). Vaker plassen was meestal mild of matig in intensiteit. De frequentie van de gemelde nyctu-
rie was vergelijkbaar voor placebo en empagli� ozine (< 1%). Urineweginfectie De totale frequentie van urineweginfectie gemeld als bijwerking was vergelijkbaar bij patiënten behandeld met empagli� ozine 25  mg en placebo (7,6%) en hoger met empagli� ozine 10  mg (9,3%). 
Vergelijkbaar met placebo werd urineweginfectie vaker gemeld voor empagli� ozine bij patiënten met een geschiedenis van chronische of terugkerende urineweginfecties. De intensiteit (mild, matig, ernstig) van urineweginfecties was vergelijkbaar bij patiënten behandeld met 
empagli� ozine en placebo. Urineweginfecties werden vaker gemeld bij vrouwen behandeld met empagli� ozine vergeleken met placebo; er was geen verschil bij mannen. Volumedepletie De totale frequentie van volumedepletie (met inbegrip van de vooraf gede� nieerde termen 
verlaagde bloeddruk (ambulant), verlaagde systolische bloeddruk, dehydratie, hypotensie, hypovolemie, orthostatische hypotensie en syncope) was vergelijkbaar bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 0,5%, empagli� ozine 25 mg: 0,3%) en placebo 
(0,3%). De frequentie van voorvallen van volumedepletie was toegenomen bij patiënten van 75  jaar en ouder behandeld met empagli� ozine 10 mg (2,3%) of empagli� ozine 25 mg (4,4%) vergeleken met placebo (2,1%). Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangri-
jk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via: België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie - Website: www.fagg.be / e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxemburg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médica-
ments - Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch voorschrift. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Boehringer Ingelheim 
International GmbH - Binger Str. 173 - D-55216 Ingelheim am Rhein – Duitsland NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/14/930/014 (Jardiance 10 mg - 30 tabletten) - EU/1/14/930/018 (Jardiance 10 mg - 100 ta-
bletten) - EU/1/14/930/005 (Jardiance 25 mg - 30 tabletten) - EU/1/14/930/009 (Jardiance 25 mg - 100 tabletten) DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 04/2016 LOKALE VERTEGENWOORDIGER Boehringer Ingelheim - Arianelaan 16 - 1200 Brussel. 
Verantwoordelijke uitgever: SCS Boehringer Ingelheim Comm.V, Arianelaan 16, 1200 Brussel Marketing authorization holder
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Publieke prijs§

30 x 10 mg 49,54 €

30 x 25 mg 49,54 €

100 x 10 mg 146,7€

100 x 25 mg 146,7€

verlaagt de glycemie op 
insuline-onafhankelijke wijze1

NIEUWEEen  SGLT2 inhibitor voor de behandeling van type 2 diabetes

P  HbA1c daling1

P Gewichtsverlies*,1

P  Bloeddrukdaling*,1

P 1 x daagse orale dosis1

100% terugbetaald in BI- en TRItherapie en in 
combinatie met insuline + 1 ander oraal antidiabeticum§
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H et is nochtans met goedkeuring 
van de Waalse regering dat in 
1996 de contingentering gestart 

is. De noodzaak van een beperking van 
het aantal artsen is talloze keren aan-
getoond: het indijken van het supplier- 
induced demand effect bespaart de 
maatschappij heel wat kosten en be-
schermt de patiënt tegen overbodige 
behandelingen. Ook de kwaliteit van de 
opleiding geneeskunde wordt door het 
contingent gewaarborgd: er is genoeg 
capaciteit om studenten adequaat te be-
geleiden en er zijn voldoende stageplek-
ken om voldoende klinische ervaring 
op te doen. Dat de contingentering dus 
noodzakelijk is, staat voor ons buiten kijf.

We zijn nu twintig jaar later, en in de 
Waalse gemeenschap is er nog steeds 
geen waterdicht systeem om de quota 
na te leven. Dezelfde partij die destijds 
de contingentering mee heeft goedge-
keurd, lijkt nu te strijden voor een maat-
schappij waarin deze niet bestaat. Als 
Vlaamse studenten geneeskunde kijken 
we met ongeloof naar de reactie van 
onze Franstalige collega-studenten die 
‘elke vorm van contingentering’ willen 
aanklagen. Belgische opleiders en be-
leidsmakers hebben een verantwoorde-
lijkheid om deze beperking effectief door 
te voeren. Helaas blijft het aan Franstali-
ge zijde bij loze beloftes en theoretische 
planningen.

Afspraken niet nageleefd
Wallonië kent al enige tijd een niet-bin-
dende oriënteringsproef die geen daad-

werkelijk effect heeft. Hierdoor is er een 
overtal aan artsen ontstaan en werd het 
aantal Riziv-nummers ontoereikend. 
Die zijn noodzakelijk om prestaties te 
kunnen aanrekenen en zijn dus een ver-
eiste om als arts te kunnen werken. Dat 
resulteerde in de zorgwekkende situatie 
waarbij er artsen dreigden af te studeren 
die hun beroep niet kunnen uitoefenen.

In 2014 waren de Franstalige studen-
ten uiterst tevreden toen minister De 
Block met een oplossing kwam voor dit 
heikel probleem: een compromis waar-
bij de laatstejaarsstudenten toch een 
Riziv-nummer zouden krijgen op voor-
waarde dat de contingentering voortaan 
gerespecteerd zou worden, een filter ge-
installeerd zou worden en het overtal aan 
studenten gecompenseerd werd over de 
komende jaren (de zogeheten ‘negatieve 
lissage’). 

Nu deze groep studenten hun Riziv-num-
mers hebben gekregen, worden de ove-
rige afspraken echter niet nageleefd en 
gaan de studenten zelfs in de tegenaan-
val om het contingent teniet te doen.  
Il faut le faire.

Dit jaar is er voor het eerst een tekort 
aan huisartsen aan Waalse zijde gecon-
stateerd en wordt er moord en brand 
geschreeuwd. We willen de Waalse be-
leidsmakers en onze collega’s er dan 
ook op wijzen dat de gemeenschappen 
verantwoordelijk zijn voor de verdeling 
en invulling van de subquota. Voor dit 
tekort dient er dus niet naar de federa-
le overheid gekeken te worden. De op-

lossing ligt niet in een toename van het 
contingent: meer studenten toelaten zal 
niet zomaar leiden tot een toename in 
het aantal huisartsen.

In Vlaanderen heeft men dit probleem 
aangepakt door in te zetten op meer 
waardering voor het huisartsberoep en 
promotie van de huisartsgeneeskunde 
(o.a. via een vroege introductie in het 
curriculum en meer stages). Hierdoor is 
er een geleidelijke cultuurverandering 
ontstaan die nu zijn vruchten afwerpt. 
Meer studenten kiezen nu voor de op-
leiding tot huisarts, waardoor het tekort 
vermindert. 

Beleid bleef stilstaan
In Wallonië bleef het beleid echter stil-
staan waardoor de verantwoordelijken 
nu met de neus op de feiten worden ge-
drukt. Dat heet schuldig verzuim, en is 
niet de schuld van de federale overheid 
maar van de Franstalige beleidsmakers 
en opleiders. De contingentering nog 
meer met de voeten treden zal geen op-
lossing zijn: het is van groot belang dat 
dit probleem grondig en op lange ter-
mijn wordt aangepakt. Het is schrijnend 
om te zien hoe het gebrek aan verant-
woordelijkheidszin niet enkel nadelig is 
voor studenten, maar ook voor patiënten 
en de gezondheidszorg in haar geheel.

Het is dan ook onthutsend om vast te 
stellen dat onze Waalse collega’s alle 
vormen van contingent juridisch willen 
aanvallen. Uiteraard vragen ook wij, als 
Vlaamse studenten, om transparante en 

onderbouwde quota. Maar liever dan de 
feiten naast ons neer te leggen, denken 
we kritisch en constructief mee over de 
optimale invulling van de onontbeerlijke 
planning. We roepen onze Franstalige 
collega’s dan ook op om te stoppen met 
hun eeuwige gevecht tegen de noodza-
kelijke contingentering, hun verantwoor-
delijkheid te nemen en constructief mee 
te denken over de problemen en uitda-
gingen die voor de deur staan.

Met de meeste hoogachting,

Namens de studenten Geneeskunde 
in Vlaanderen,
Het Bestuur van het Vlaams 
Geneeskundig StudentenOverleg
Joke Kuijk (VUB)
Matthias Claeys (UGent)
Jonas Brouwers (KU Leuven)
Miet Vandemaele (UGent)

Ondersteund door verkozen 
delegatieleiders:
Xavier Dumoulin (UA), Cynthia 
D’Hondt (VUB), Arne Hostens 
(UGent), Marijke
Awouters (KU Leuven) en Hanne 
Loyens (UHasselt)

Voor alle standpunten van het Vlaams Geneeskundig 
StudentenOverleg (VGSO) verwijzen we graag naar de 
www.vgso.be.

(tussentitels van de redactie)
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Contingentering: 
the never-ending story

Al jarenlang sleept het dossier over beperking 
van het aantal afstuderende artsen aan. Er zijn al 
heel wat acties ondernomen om het contingent te 
ondersteunen, maar daarnaast zien we ook acties 
die hier brandhout van proberen te maken. Er is een 
communautair onevenwicht in dit debat, waarbij in het 
noorden van het land voornamelijk voorstanders te 
vinden zijn van een beperking, en in het zuiden van het 
land eerder een tegenbeweging te zien is. 

OPINIE
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Een Nationaal Diabetesplan,
 noodzaak of utopie ?

De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt om een Nationaal Diabetesplan 
uit te werken, maar voldoet België hieraan? 

Diabeteszorg is geen “one size fi ts all”.  Dit symposium heeft tot doel de 
gepersonaliseerde diabeteszorg in kaart te brengen en te debatteren over 

de noodzaak van een Nationaal Diabetesplan. 
Neem deel aan dit actueel debat en kom luisteren naar de ongezoete 

mening van specialisten ter zake op:

Woensdag 9 november 2016 vanaf 18.00 uur

Wens je deel te nemen aan deze boeiende avond ?
Schrijf je dan online in

via www.symposiumdiabetes.be waarop je het volledige programma kan bekijken. 

(Deelname beperkt tot 150 personen.)
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Borstreconstructie:  
verlagen 62 ziekenhuizen 

tarieven?

O p 25 juli legde het Verzekeringscomité in een conventie de nieuwe 
regels vast voor autologe borstreconstructie. De 62 ziekenhuizen met 
een coördinerende borstkliniek kunnen tot deze conventie toetreden.

Het akkoord is erop gericht om de patiënt beter terug te betalen en beter te in-
formeren, de supplementen te beperken, de kwaliteit van de zorg te verbeteren 
en de honoraria van de chirurgen te herwaarderen. Elk jaar ondergaan 1.500 
vrouwen een autologe borstreconstructie. Het Riziv zou graag hebben dat in 
minstens 40% van de ingrepen in ons land geen supplement wordt aangere-
kend.
Op zijn website geeft het Riziv de criteria aan waaraan de ziekenhuizen en de 
artsen moeten voldoen om de conventie te kunnen onderschrijven en welke 
engagementen nodig zijn.
De ziekenhuizen kunnen enkel tot de conventie toetreden wanneer ze beschikken 
over een coördinerende borstkliniek en als minstens twee artsen gespecialiseerd 
in plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie op deze dienst actief zijn. De 
artsen mogen ook hun prestaties meerekenen in een satellietziekenhuis gelieerd 
aan het coördinerend centrum. De chirurgen in kwestie moeten een bijzondere 
bekwaamheid kunnen aantonen met borstreconstructie volgens de vrijeperfora-
tormethode.

Beperking supplementen
Het ziekenhuis en de arts engageren zich ertoe om:
•  de ereloonsupplementen voor patiënten met een eenpersoonskamer 

te beperken tot 100% van de belangrijkste ingreep (microchirurgische 
transplantatie van weefsel – fase 1);

•  en de ereloonsupplementen voor prestaties die aan deze ingreep verbonden zijn 
niet te verhogen.

Dus: 
•  2.940,44 euro max. voor een unilaterale borstreconstructie;
•  4.545,06 euro max. voor een bilaterale borstreconstructie (tarief 2016);
•  geen druk op de patiënt voor een eenpersoonskamer;
•  alle nuttige medische en financiële informatie geven op basis van een brochure 

zodat de patiënt zijn ‘informed consent’ kan geven;
•  de patiënt ten laatste zeven dagen voor de ingreep een schriftelijk bestek en een 

ontwerp van opnameverklaring overhandigen;
•  voorschotten enkel vragen voor het bedrag ten laste van de patiënt en die 

beperken tot maximaal 50% van de ereloonsupplementen met een maximum 
van 1.250 euro;

•  de aan de patiënt gefactureerde bedragen meedelen aan zijn verzekeraar.

Als tegenprestatie engageert het Riziv zich ertoe op zijn website een lijst te publi-
ceren van de ziekenhuizen en de chirurgen die tot de conventie toetreden en te 
zorgen voor aangepaste honoraria voor de teams van plastisch chirurgen.
De ziekenhuizen sluiten de conventie af voor onbepaalde duur. Ze kunnen de ver-
bintenis verbreken mits een opzeggingstermijn van zes maanden. ❚

V.C.
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Plannen voor logistiek centrum 
HospiLim

D e vzw HospiLim draait uitstekend en is op zoek naar een volgende 
stap: de bouw van een groot logistiek centrum. Maar dat is niet zo 
evident: het wordt schipperen tussen de twee grote invloedssferen in 

de provincie: Hasselt en Genk. 

HospiLim is een succesverhaal. De 12 aangesloten Limburgse ziekenhuizen 
(negen algemene, drie psychiatrische) sloegen in 2010 de handen in elkaar voor 
samen-aankopen. Dat leidde vorig jaar nog tot een besparing van 21 miljoen 
euro. 
Voorzitter Erwin Bormans laat nu weten dat het tijd wordt voor een volgende 
stap: een logistiek centrum. De kantoren zijn gevestigd in Bioville (Diepenbeek) 
en voor het centraal centraal logistiek magazijn valt de keuze wellicht op Has-
selt of Genk. 

Benny Stevens, directeur van HospiLim, zegt dat over die locatie zeer binnen-
kort een beslissing moet vallen. 
Door de oprichting van dit magazijn zal Hospilim niet alleen meer over de prij-
zen onderhandelen, maar ook bestellingen leveren tot aan de ingang van elk 
ziekenhuis. Bijkomend voordeel is dat bijvoorbeeld de traceerbaarheid van im-
plantaten makkelijker wordt. HospiLim zoekt alvast een partner om het logistiek 
centrum mee op te zetten. ❚

P.S.

ZIEKENHUISNIEUWS
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Opereren tijdens de film: spannend!
Het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) probeert een nieuwe methode uit om 
patiënten gedurende een operatie ontspannen te houden.
Sinds dinsdag 9 augustus krijgen patiënten die zich in het AMC-ziekenhuis in 
Amsterdam op de afdeling Chirurgie en Orthopedie onder lokale verdoving laten 
opereren een videobril opgezet als ze dat willen. De bedoeling is hen zo naar een 
film te laten kijken of naar hun favoriete muziek te laten luisteren en na te gaan of 
dit, net als medicatie, bijdraagt aan het verminderen van de spanning en de pijn. 
Daartoe worden hartslag en bloeddruk in de gaten gehouden. Ook gaat men na of 
dit het herstelproces bevordert.

De eerste patiënt die aan de test werd onderworpen – de vertoonde film was De 
Nieuwe Wilderness, en dat tijdens een enkeloperatie – reageerde naar verluidt 
enthousiast. 
Wie de operatiezaal al mag verlaten nog voor de film afgelopen is, hoeft niet in het 
ongewisse te blijven over het einde ervan: wie deelneemt aan het onderzoek krijgt 
immers een waardebon om de film thuis uit te kunnen kijken.

R.D.G.
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S pecifiek de radiologie profiteert 
van makkelijk en snel te delen 
data en mobiele devices. We zul-

len artificiële intelligentie (A.I.) nog meer 
omarmen, beeldvorming wordt ingezet 

voor personalised care, beeldgeleide 
behandelingen rukken op. Het e-consult 
doet zijn intrede, multimediaverslagen 
worden weldra standaard. Of, zoals dok-
ter Ranschaert het zelf schetste: “Data 

worden vloeiend, stromend. Replace ‘I’ 
with ‘we’ and illness becomes wellness.”

Van A.I. naar I.A.
Gastprofessor Jan Bosmans (UGent) 
schetste in zijn vraagstelling ietwat pro-
vocerend een pessimistisch beeld van 
de radioloog als de computer diagnoses 
kan afleveren (Watson). Komt nog bij dat 
diezelfde radioloog minder aanwezig – 
en dus zichtbaar is – in het ziekenhuis. 
Drijft de A.I. de radioloog in het nauw? 
Behoort hij weldra tot de uitgestorven 
beroepen? Dr. Ranschaert betwijfelt 
dat het zo’n vaart loopt: “Laten we niet 
meestappen in deze A.I.-hype. Alle al-
goritmes moeten we eerst ontwikkelen, 
een titanenwerk. En dan moet hun toe-
passing voor een brede waaier aan ziek-
tes ook nog worden goedgekeurd.” 
Of de volgende generatie dan niet moet 
panikeren? “Neen”, klonk het eerst ge-
ruststellend. Waarop hij zelf dubbelzin-
nig vervolgde: “Daarvoor is minstens 
tien jaar nodig.” Ander discutanten 
meenden zelfs dat het nog sneller kan. 
Het bracht Ranschaert niet van zijn stuk: 

“Wij, radiologen, moeten als eersten 
de shift maken van A.I. naar I.A. (Intelli-
gence Amplification). Added value is de 
uitweg. Bovendien groeit nog steeds de 
behoefte aan imaging en vooral de inter-
pretatie daarvan. Ik zie dit eerder als een 
kans.”

Meer manager  
en oog voor social media
Ranschaert hamerde wel op het feit dat 
de radioloog zich meer moet ontpoppen 
als een manager in het ziekenhuis. “De 
VS zet al volop in op leadershipstrai-
ning.”
Ook de hoofdarts van het ZNA Stuiven-
berg en St-Erasmus ziekenhuis intensi-
vist Manu Malbrain brak in de zaal een 
lans voor meer anticipatie via social net-
working: “We leven in een wereld met 
veel meer interactie. Blogs vormen bij-
voorbeeld een interessante kennisbron, 
maar we moeten hiervoor wel een vali-
deringssysteem op poten zetten.” ❚

P.S.JS
26

62
A

N

‘Volgende generatie radiologen: niet panikeren’
Op 14 juli verdedigde dokter Erik Ranschaert zijn 
doctoraatsthesis “The impact of information technology 
on radiology services.” We zoomen hier vooral in op de 
geschetste toekomstperspectieven van het beroep.

BE/TRIM/0013/15(1) – January 2016

dolutegravir/abacavir/
lamivudine

16_057_Triumeq_pave_8x8cm.indd   1 31/03/16   10:41

Erik R. Ranschaert: “The impact 
of information technology on 
radiology services.” Universiteit 
Antwerpen, Faculteit Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen. 
Departement Radiologie. 
Promotoren: Prof. Dr. Paul 
M. Parizel, Prof. Dr. Osman 
Ratib. Begeleiders: Dr. Frits 
Barneveld Binkhuysen, Dr. Paul 
Algra. Antwerpen 2016. ISBN 
9789057285158
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Orde kapittelt ‘pretecho’s’, elders tot 30% korting

D e intensiteit van de ultrasone 
geluiden bij een ‘souvenir- of 
pretecho’ kan hoger liggen 

dan bij een medische echo omdat men 
streeft naar een esthetisch en kwalitatief 
beeld. Bij een ‘souvenirecho’ kunnen 
gedeelten van het lichaam van de foe-
tus (profiel, gezicht, genitaliën, enz.) te 
lang statisch blootgesteld worden aan 
ultrasone geluiden, in tegenstelling tot 
het bewegend aftastend onderzoek met 
de sonde. Een lange en gerichte bloot-
stelling van fragiele organen zoals ogen 
en hersenen is toxisch voor de weefsels 
door de thermische effecten.
De Orde vindt dat bij een souvenirecho 
de zwangere vrouw correct over de risi-
co’s geïnformeerd moet worden. 

Intussen prijzen websites als wonderin-

zicht.be wel dergelijke pretecho’s aan, 
zich goed indekkend tegen mogelijke 
aansprakelijkheidsproblemen. En dat 
zelfs met hetzelfde advies van de Hoge 
Gezondheidsraad als dat waarnaar ook 
de Orde verwijst in haar advies. “Na 
ruim 30 jaar onderzoek is er nog steeds 
geen verband bewezen tussen herhaal-
delijke echografieën en afwijkingen bij 
de foetus. Zoals duidelijk geschreven in 
de tekst van de Hoge Gezondheidsraad.”

Tussen mercantiel  
en medisch
De site wordt gerund door een vroed-
vrouw. Hoeveel elke echo kost, staat 
expliciet vermeld. Een echo ‘prille ken-
nismaking en geslachtsbepaling’ kost 
bijvoorbeeld 30 euro. Het gaat wel om 
een 2D-echo van 10 minuten (onge-
veer van 6-20 weken zwangerschap) 
met geslachtsbepaling vanaf 13 weken. 
Een ‘korte 2D-3D-4D-sessie (korte pret-

echosessie genoemd) kost al 65 euro 
en komt er onder meer op neer dat ge-
zicht, voetjes, handjes en het geslacht 
in 3D-4D bekeken worden. Voor de ‘die-
hards’ is er de lange 
sessie van 95 euro. 
Een pretecho van 40 
minuten. “Langer 
echoën dan 45 mi-
nuten brengt extra 
risico’s met zich mee 
voor de baby, die ik 
te allen tijde wil ver-
mijden, dus als ze 
de hele sessie niet 
goed liggen mag je 
gratis terugkomen 
in plaats van langer 
doorkijken (inclusief 
1 dvd met de foto of 
de film).” Handig ba-
lanceren tussen mer-
cantiele en medische 
overwegingen dus.

Zeker dat mercantiele wordt nog even in 
de verf gezet via kortingformules en een 
‘cadeaubon’. “Wanneer je een combina-
tie van verschillende echo’s wil maken 
tijdens je zwangerschap dan kan dat al-
tijd. Ik stel voor iedereen een individueel 
pakket samen met:
• 10% korting vanaf 2 echo’s;
• 20% vanaf 3 echo’s;
• 30% vanaf 4 echo’s of meer.
Elke combinatie is bespreekbaar!”, heet 
het. Als dat geen geneeskunde op maat 
is! Ondertussen lanceerde de overheid 
al herhaaldelijk de campagne waarin ze 
oproept om medische beeldvorming tot 
een minimum te beperken… ❚

P.S.

De Orde heeft het niet 
begrepen op 3D/4D-
echografieën van de foetus 
in de baarmoeder met 
niet-medische doeleinden, 
zogenaamde ‘pretecho’s’. 
Dat neemt niet weg 
dat op de markt wel 
pretecho’s aangeprezen 
worden – met kortingen 
– en de aanbieders zoals 
‘wonderinzicht’ zich netjes 
indekken tegen elke vorm 
van aansprakelijkheid.
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“K etonen dragen in de me-
dische wereld een wat 
negatieve connotatie 

mee”, zegt prof. dr. Wim Derave, sport-
fysioloog en docent sportvoeding aan 
UGent. “Want de eigen aanmaak van 
ketonen is soms een alarmsignaal van 
een slechtgecontroleerde diabetessitua-
tie. Wie veel ketonen aanmaakt, ademt 
die overigens ook uit. Je kan dus ruiken 
aan patiënten dat ze misschien diabetes 
hebben. De ketonen op zich zijn niet pro-
blematisch, maar de reden waarom ze 
aangemaakt worden, kan op een endo-
crinologisch probleem wijzen.”

Ketonen vormen naast koolhydraten en 
vetten een derde brandstof voor ons li-
chaam. Ze worden aangemaakt uit vet-
ten in de lever. “Als er door vasten geen 
suiker meer is, probeer je nieuwe te 
maken uit eiwitten bijvoorbeeld – gluco-
neogenese – maar je kan dat niet onuit-
puttelijk doen, want je moet aminozuren 
opofferen. Ketonen zijn dan evolutionair 
de beste energiebron in plaats van sui-
ker. Maar als je diabetes hebt, kan je 
geen suiker opnemen in je levercellen. 
Dan zit je niet zonder suiker – je bloed 
zit er vol mee – maar je kan het niet in 
je cellen brengen. Daardoor gaat je lever 
ketonen maken en krijg je verzuring van 
je bloed: ketoacidose.”

Ketogene diëten, zoals het Atkins-dieet 
– met heel weinig koolhydraten, veel 
vetten en licht verhoogde eiwitten – zijn 
erg in trek. Men neemt daarbij zo weinig 
suiker in dat het lichaam reageert door 
ketonen aan te maken.

Fundamenteel fout
Met ketogene diëten zullen artsen fre-
quenter geconfronteerd worden, zegt 
Wim Derave. Wegens de geruchten in de 
Tour de France van vorig jaar rond het 

gebruik van ketonen bin-
nen de Sky-ploeg – overigens 
geen doping en dus niet strafbaar – en 
de eraan gekoppelde magerzucht, hoeft 
het ook niet te verbazen dat op internet 
al drankjes te koop zijn – ‘Ketoforce’ – die 
je gewichtsverlies beloven, alluderend 
op de aanwezigheid van ketonen. “Maar 
ik kan mij niet voorstellen dat dat werkt, 
want er bestaan een aantal tegenstellin-
gen. Het is de meest efficiënte brandstof, 
je kan het meeste energie produceren 
met het minste zuurstof, maar je zoekt 
om gewicht te verliezen toch niet de 
manier om zo weinig mogelijk calorieën 
te verbruiken? Uiteindelijk zijn ketonen 
een energiebron. Hoe zou dat dan een 
vermageringsproduct kunnen zijn? Er 
is op dit moment ook weinig evidentie 
dat het nuttig zou zijn om in de topsport 
en de uithoudingssporten ketogene di-
eten aan te bevelen. Integendeel, er is 
een ongelooflijk uitgebreide literatuur 
die aangeeft: hoe meer koolhydraten je 
inneemt, hoe beter dat is voor topspor-
ters. Studies tonen aan dat 70% vetinna-
me voor een topsporter niet kan. Je kan 
ze met een ketogeen dieet wel beter ver-
branden, maar dat maakt eigenlijk niet 
uit, want je hebt sowieso koolhydraten 
nodig. Lever je je sportieve prestaties op 
vet, dan heb je veel meer zuurstof nodig 
om dezelfde energie te leveren. Het prin-
cipe zit fundamenteel fout voor gebruik 
binnen sportvoeding. Dus ketonen ge-
nereren via een ketogeen dieet om beter 
te sporten: neen. Ketonen exogeen in-
nemen: misschien wel, maar op dit mo-
ment denk ik niet dat we daar al aan de 
echte doorbraak zitten. De realiteit is dat 
het zo’n vaart niet zal lopen.”

Commercieel verhaal
Een onderzoeksgroep in Oxford onder 
leiding van Kieran Clarke zocht jaren naar 
een manier om ketonen te kunnen eten 

of drinken. Clarke richtte 
met Delta TS een spin-offbe-

drijf op dat een patent heeft op 
de orale inname van een bepaald 

ketone-ester en het prestatieverbete-
rende effect ervan. “Daar hebben ze een 
grote stap gezet, want tot dan waren er 
nog niet echt grote interventies om de 
hoeveelheid ketonen in het bloed aan-
zienlijk te verhogen. Er werd beweerd 
dat ketonen commercieel beschikbaar 
zouden worden, maar ondertussen zijn 
we meer dan vier jaar verder – het was al 
een issue voor de Olympische Spelen in 
Londen – en voor de Spelen in Rio was 
het nog niet beschikbaar voor de grote 
massa. Het commerciële verhaal is nog 
niet klaar en het is ook niet evident om 
ketonen in te nemen: het smaakt niet 
lekker en je maag en darmstelsel zijn er 
ondersteboven van.”

Data om de werking van ketonen aan te 
tonen, zijn nog niet gepubliceerd. “De 
belangrijkste wetenschappelijke publi-
catie van de groep van Kieran Clarke 
moet nog verschijnen. Zolang we die 
niet gezien hebben, kunnen we vanuit 
de sportwetenschappen niet oordelen 
of dit een doorbraak is of niet. De dis-
cussie woedt ondertussen wel hevig in 
de wetenschappelijke wereld. Tot nu toe 
hielden we de denkwijze aan om niet 
te veel verzadigde vetten te eten. Maar 
nu zegt men: je moet heel veel vetten 
eten – en hoeveel verzadigde vetten, dat 
maakt niet uit. Dat is een bocht van 180 
graden. Een groep wetenschappers zegt 
dat je moet streven naar 70% vet en dat 
men de inname van koolhydraten zoveel 
mogelijk moet reduceren – dat is de es-
sentie van een ketogeen dieet. Maar er 
zitten nog te veel hiaten in dat verhaal. 
Wie weet of zo hoog in de vetten gaan 
op lange termijn veilig is?” ❚

Raoul De GrooteJS
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‘Fel wetenschappelijk debat  
over ketonen’
Ten tijde van de Tour de 
France vorig jaar waren 
ketonen ‘het snoepje 
van de week’. Renners 
– en wie weet later ook 
gewone stervelingen 
– zouden er sneller en 
energiezuiniger van 
fietsen, zo gonsde het 
rond. En? “De realiteit 
is dat het zo’n vaart 
niet zal lopen”, zegt 
prof. dr. Wim Derave, 
inspanningsfysioloog en 
sportvoedingsspecialist 
aan UGent.

SPORTGENEESKUNDE

P rof. dr. Wim Derave 
doceert sportvoeding 
aan de opleiding 

sportgeneeskunde van UGent. 
“Ik merk dat het belangrijk is de 
basis aan te brengen”, zegt hij. 
“Op het vlak van voedingsleer 
kunnen artsen in opleiding vast 
en zeker nog bijbenen. Dat is 
ook al gebleken: op de master-
na-masteropleiding Humane 
Voeding hebben enorm veel artsen 
ingetekend in Wallonië. Gezonde 
voeding als basis gebruiken en 
op jongere leeftijd aan de kennis 
over voeding werken, ook op de 
topsportscholen, dat bepaalt 95% 
van het voedingsgerelateerde 
prestatiegedeelte in de sport, niet 
zozeer die paar supplementen 
waar firma’s op inspelen. In 
België ziet men in de sport het 
inschakelen van een sportdiëtist 
nog vaak als een verliespost. 
We lopen daar tien of twintig 
jaar achterop ten opzichte van 
andere landen. Het heeft vooral 
te maken met prioriteiten bij 
investeringen. In topsport 
worden nog vrij basale fouten 
gemaakt die je kunt vermijden 
door je te laten adviseren 
door sportwetenschappers of 
sportdiëtisten. Die paar ‘exotische’ 
vondsten zullen nooit hetzelfde 
verschil maken als de winst die 
je nog kan boeken door een paar 
belangrijke regels te volgen.”

R.D.G.

Winst boeken door 
voedingsadvies

 ‘Het commerciële verhaal 
is nog niet klaar.’ 
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AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA) 2016, NEW ORLEANS

Liraglutide heeft gunstige 
cardiovasculaire effecten
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EÉN STUDIE, TWEE POPULATIES MET EEN CARDIAAL RISICO

De FDA eist voor elk nieuw antidiabeticum dat er studies worden uitgevoerd 

om de cardiovasculaire veiligheid ervan te bewijzen. De LEADER-studie, 

die voor een volle zaal werd gepresenteerd tijdens het ADA-congres van 

2016 in New Orleans, heeft de cardiovasculaire veiligheid van liraglutide 

onderzocht. De studie werd gestart in 2010 en werd uitgevoerd bij 9.340 

type 2-diabetespatiënten met een hoog cardiovasculair risico (d.w.z. pati-

enten van 50 jaar of ouder met een duidelijke hartziekte of patiënten van 

60 jaar of ouder met minstens twee cardiale risicofactoren). De patiënten 

waren gemiddeld 64 jaar oud, de type 2-diabetes bestond sinds gemiddeld 

13 jaar en het gemiddelde HbA
1c

-gehalte was 8,7%. De patiënten werden 

ingedeeld in 2 even grote groepen. Een groep kreeg een placebo en de 

andere liraglutide s.c. in een dosering van 1,8mg/d, boven op de standaard-

behandeling van de diabetes en van de cardiometabole risicofactoren.  

De gemiddelde follow-up bedroeg 3,5 jaar.

LIRAGLUTIDE: 6 RESULTATEN, 6 BEWIJZEN VAN GUNSTIGE EFFECTEN 
OP HET HART

De onderzoekers en congresgangers waren aangenaam verrast door de  

homogeniteit van de resultaten van de LEADER-studie, die de gunstige  

effecten van liraglutide op het hart heeft onderzocht. Een zesvoudig bewijs.

1) 13% lager risico op ontwikkeling van een ernstig cardiaal accident 

(primair eindpunt) zoals overlijden, niet-fataal CVA en niet-fataal in-

farct. Het resultaat was significant, zowel bij analyse van non-inferio-

riteit (p < 0,001) als bij analyse van superioriteit (p = 0,01);

2) 22% lagere cardiovasculaire sterfte (p = 0,007);

3) 15% lagere totale sterfte (p = 0,02);

4) 12% lagere incidentie van niet-fataal infarct (p = 0,11, NS);

5) 11% lagere incidentie van niet-fataal CVA (p = 0,30, NS);

6) 13% minder ziekenhuisopnames wegens hartfalen (p = 0,14, NS).  

Het verschil was weliswaar niet significant, maar het betreft toch 

een belangrijk resultaat. Hartfalen is immers een van de sterkste 

voorspellers van cardiale sterfte bij die patiënten en is dan ook een  

belangrijk criterium geworden in studies bij type 2-diabetes.

Men zou 66 patiënten gedurende 3 jaar moeten behandelen om het  

optreden van één ernstig cardiaal accident te voorkomen en 98 patiënten 

gedurende 3 jaar moeten behandelen om één overlijden te voorkomen.

METABOLE EN MICROVASCULAIRE IMPACT

De LEADER-studie heeft ook de microvasculaire complicaties onderzocht 

via een primair samengesteld eindpunt van nefropathie en retinopathie. De 

frequentie van optreden van dat samengestelde eindpunt daalde significant 

met 16% (p = 0,02). Dat gunstige effect was volledig toe te schrijven aan 

een daling van de incidentie van nefropathie. De incidentie van retinopa-

thie daalde niet, maar nam zelfs eerder wat toe (hoewel niet-significant).

Wat de metabole risicofactoren betreft, daalde het gewicht 2,3kg meer 

met liraglutide dan met de placebo, en de systolische bloeddruk in de 

liraglutide groep daalde met 1,2mmHg.

EFFECT OP DE ATHEROSCLEROSE VAN DE BLOEDVATEN

Liraglutide verbeterde verschillende klassieke risicofactoren zoals het  

gewicht en de SBD en verlaagde de drie items van het primaire samenge-

stelde eindpunt. De resultaten van de LEADER-studie waren homogeen. 

Dat alles en het feit dat de curven die het primaire eindpunt evalueren, 

langzamer uit elkaar lopen, wijzen er volgens de onderzoekers op dat de 

gunstige cardiale effecten van liraglutide toe te schrijven zijn aan een af-

remmen van de progressie van de atherosclerose. Dat is maar een eerste 

hypothese wat het werkingsmechanisme van liraglutide betreft, maar een 

interessante hypothese, aangezien ze ervan uitgaat dat liraglutide inwerkt 

op de atherosclerose, het primum movens van alle kwalen bij diabetes-

patiënten. 

Referentie
Marso SP et al. N Eng J Med. DOI: NEJMoa 1603827 (online gepubliceerd: 13/06/2016).

Liraglutide verlaagt de cardiovasculaire sterfte significant met 22%, de incidentie 
van ernstige cardiale accidenten (overlijden, niet-fataal CVA en myocardinfarct) 
met 13% en de totale sterfte met 15%. Daarmee is liraglutide het tweede  
antidiabeticum na empagliflozine en het eerste en enige GLP-1-analoog waarvan 
bewezen is dat het veilig is voor het hart- en vaatstelsel. Bovendien heeft het  
gunstige effecten op het hart.

FORUM
FARMA

MSD’s Keytruda® (pembrolizumab) goedgekeurd door de EC voor patiënten met NSCLC  
bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen
MSD, bekend onder de naam Merck in de Verenigde Staten en Canada, kon-
digde aan dat de Europese Commissie (1) (EC) goedkeuring heeft verleend 
voor Keytruda® (2) (pembrolizumab), de anti-PD1-therapie van het bedrijf, aan 
een dosis van 2mg/kg om de drie weken, voor patiënten met lokaal gevor-
derde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (Non-Small Cell Lung  
Cancer, NSCLC), van wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen en die minstens één 
eerder chemotherapieregime hebben gekregen. Patiënten met EGFR- of ALK-positie-
ve tumormutaties moeten ook eerder goedgekeurde behandeling hebben gekregen 
voor deze mutaties alvorens Keytruda te krijgen. De EC-goedkeuring maakt het mo-
gelijk om Keytruda in alle 28 EU-lidstaten in de handel beschikbaar te maken.
De goedkeuring is gebaseerd op bevindingen uit KEYNOTE-010, een kernstudie 
die aantoonde dat Keytruda de algemene overleving aanzienlijk verbeterde in 
vergelijking met chemotherapie volgens de zorgstandaard. 

“De voordelen van Keytruda wat betreft overleving, waargenomen bij eerder  
behandelde patiënten met PD-L1-expressie zijn veelbelovend”, zei dr. Luis  
Paz-Ares, Voorzitter van de Medische Afdeling Oncologie van het Universitair  
Ziekenhuis te Madrid, Spanje. “Er bestaat een grote onvervulde behoefte bij long-
kankerpatiënten, en dankzij deze goedkeuring hebben wij nu een gepersonaliseerde 
behandelingsoptie die gebruikmaakt van biomarkertests om te voorspellen welke 
patiënten het meest kans maken om voordeel te halen uit de behandeling.”

Referenties
1. Europees Geneesmiddelenagentschap: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/

human/medicines/003820/smops/Positive/human_smop_001002.jsp&mid=WC0b01ac058001d127 
accessed 02/08/2016

2. Please consult the prescribing information before prescribing.

Farma Info
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Voorspelling 1 uit 2015 – 
Glucosemeting
“Zopas ontwikkelde men een sensor 
light (…) met bluetooth kan men 
de bloedsuikerwaarde zien. Het zal 
geen twee jaar duren vooraleer we 
dat systeem ook bij ons hebben. 
Alleen moeten we zien hoe we dat 
betalen.”

Prof. Chantal Mathieu: “Voor type 1-dia-
betespatiënten maken de evoluties voor 
sensoren sprongen vooruit. We beschik-
ken nu over een ‘sensor light’ die niet 
gekalibreerd moet worden in tegen-
stelling tot de klassieke subcutane sen-
soren. Een sensor die niet continu een 
bloedsuikerwaarde geeft, maar enkel als 
hij geflasht wordt. Met andere woorden: 
als je er een metertje of androidphone 
boven houdt.”
“Dit is een game-changer: je moet niet 
meer in je vingers prikken, maar voor-
al: je krijgt een logaritmische verhoging 
van de hoeveelheid data om zicht te 
krijgen op je suikers. Stel je voor dat je 
vier keer per dag in je vinger prikt om 
je glykemie te kennen. Daarmee tast je 
nog grotendeels in het duister, alsof je 
van Leuven naar Genk rijdt en twee keer 
je ogen opent om naar de weg te kijken, 
en verder je ogen sluit. Deze FreeStyle 
Libre-meter geeft je de hele weg, een 
ongelofelijk geïntegreerd beeld van alle 
glykemieën van de dag.”

Minister De Block maakte een eerste 
bedrag vrij voor medische apps, 
maar moet dat niet gepaard gaan met 
kwaliteitscontrole?

Prof. C.M.: “Absoluut!  We slaagden er 
sinds de diabetesconventie van 1998 al-
tijd in om de kwaliteitszorg te bewaken. 
Dus nieuwe technologie introduceren 
samen met de educatie daarrond en 
ingebed in een volledige aanpak. Dan 
wordt zoiets waardevol en meer dan 
een gadget. Maar ook: medische ver-
nieuwingen gaan steeds gepaard met 

wereldwijde studies. 
Dat geldt tevens voor 
de  echte sensor-
conventie. Ook hier 
is een grote studie 
opgedragen door 
het Riziv: alle men-
sen in die conventie 
– een 1.000-tal – ko-
men ook in een kwali-
teitsbewakingssysteem 
terecht. Voor de duidelijkheid: 
deze conventie is dus niet die waarin 
de nieuwe flash wordt opgenomen, 
maar de echte sensorconventie van 
april vorig jaar, over nog te kalibreren 
sensoren in België  die alleen worden 
terugbetaald in 17 centra en alleen voor 
mensen met pompjes.”

Zijn er al resultaten bekend over die 
studie?

C.M.: “We hebben net de eerste resulta-
ten van de eerste 500 patiënten binnen. 
Het effect op hospitalisatie voor hyper-
glykemie of voor ernstige hypoglykemie 
is bijna tot nul gereduceerd. We zullen 
daar met mooie cijfers kunnen bewijzen 
dat de investering van minister De Block 
op zich al kostenbesparend is.”

En voor de nieuwe conventie met 
flashmeter?

C.M.: “Daar zullen we via de kwaliteits-
controle waarover we sinds ’98 beschik-
ken, met een steekproef op een 10.000-
tal mensen de impact kunnen zien. 
Dankzij de inzet van het Riziv en hun 
contact met de specialisten op het ter-
rein hebben we een zeer mooi systeem 
uitgewerkt met kwaliteitsbewaking, jaar-
lijkse rapportering enzovoort.”

De vooruitgang is ook merkbaar 
bij profwielrenners met diabetes 
(zie DS 87). Ze kunnen constant hun 
parameters meten.

C.M.: “Inderdaad. Vorig jaar en ook dit 

jaar experimenteerden 
we met een groep 
type 1-diabetespati-
enten die respectie-
velijk de Stelvio en 
de Galibier beklom-
men. Allen met een 
sensor, dus we zul-
len het effect kunnen 

meten.”

Voorspelling 2 uit 2015 
– “Voor type 1 en type 

2 verwachten we nieuwe, 
veel stabielere insuline (…) we 

dromen ervan om glucosegevoelige 
insuline te ontwikkelen.”

C.M.: “We evolueren steeds verder in 
nieuwe insulinesoorten: trager werken-
de en stabielere. Bijvoorbeeld een meer 
geconcentreerde vorm van glargine. 
Voordeel voor de patiënt: minder hy-
po-terugslag. In andere landen is nog 
een langer werkende versie op de markt 
(degludec). Met nog minder risico’s op 
nachtelijke hypo’s. Er zijn ook sneller 
werkende insulines op komst. Opnieuw 
voor type 1-patiënten betekent dat een 
enorme vooruitgang. Hiermee kun-
nen we mooi het profiel van de bètacel  
nabootsen.”

Voorspelling 3 uit 2015 – “Er zit een 
revolutionair medicijnenarsenaal in 
de pijplijn.”

C.M.: “De  orale glucoseverlagende mid-
delen komen erbij. Bijvoorbeeld een pil 
die de heropname van gefilterde gluco-
se in de nier voorkomt zodat men alle 
glucose die gefilterd wordt in de glome-
rulus uitplast. Met deze SGLT2-inhibito-
ren verlies je suiker, het suikergehalte in 
het bloed daalt. Maar je verliest ook ge-
wicht. En je bloeddruk zakt een tikkeltje. 
Hypo’s zijn verleden tijd want je laat de 
bètacel met rust.”
“Dan zijn er nieuwe medicijnen in de in-
cretineklasse (de GLP1-receptorantago-
nisten). Ook daar noteerden we heel 

wat nieuwe traagwerkende receptoran-
tagonisten (dulaglotide en albiglutide). 
Producten die zoals exenatide LAR nog 
maar eenmaal per week moeten worden 
ingespoten. Dat is een groot voordeel 
naar patiëntencomfort.”

Voorspelling 4 uit 2015: “We kijken 
reikhalzend uit naar de resultaten 
van veelbelovende studies.”

C.M.: “Ook op dat vlak zijn het bijzonder 
boeiende tijden want vorig jaar septem-
ber en dit jaar in juni deed de presenta-
tie van twee ‘landmarktrials’ de diabe-
teswereld op haar grondvesten daveren 
(zie ook verslag ADA 2016 in DS 87). 
Wij namen deel met onze patiënten aan 
beide studies, wat leuk meegenomen 
is. Enerzijds is er de EMPA-REG-studie  
met empagliflozine, een van die SGLT2- 
inhibitoren; anderzijds de LEADER-studie 
met liraglutide (GLP1-agonist).”
“Die studies kwamen er op vraag van 
FDA en EMA om de veiligheid van nieu-
we glucoseverlagende middelen cardio-
vasculair aan te tonen. Waren de midde-
len niet alleen veilig, maar misschien ook 
cardioprotectisch? Dat bleek inderdaad 
het geval. In de EMPA-REG-studie met 
empagliflozine bleek de werking al vanaf 
de eerste maand gunstig. Na een opvol-
ging van iets minder dan drie jaar ziet 
men een verschil in 3-point MACE: 14% 
minder kans op cardiovasculaire proble-
men in vergelijking met het placebo. Ha-
len we daar specifiek de cardiovasculaire 
mortaliteit uit, dan is de sterftekans aan 
een nieuw cardiovasulair accident (hart of 
CVA) voor wie al een event gehad heeft en  
empagliflozine krijgt, met 38% gedaald!”
“Op ADA is nog eens voorgesteld wat ook 
op de American Society for Nephrology 
in december aan bod kwam: bij mensen 
die al proteïnurie of microalbuminurie 
hebben, vermindert de kans om in dia-
lyse te gaan of nierinsufficiënt te worden 
en de kans op progressie van proteïnurie. 
Dus deze producten lijken niet alleen het 
hart beschermen, maar ook de progressie 
van nierlijden door diabetes.”
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Prof. Chantal Mathieu: 
‘Bijzonder 
boeiende tijden in 
diabetesonderzoek’
Zowat een jaar geleden interviewde De Specialist prof. 
Chantal Mathieu over de veelbelovende evoluties in de 
aanpak van diabetes. Vandaag checken we met haar de 
revolutionaire ontwikkelingen die ze toen voorspelde.

DOSSIER DIABETES

“We zullen met 

mooie cijfers kunnen 

bewijzen dat de investering 

van minister De Block in 

technologie op zich al 

kostenbesparend is.” 

Prof. Chantal Mathieu: “We hopen nieuwe biomerkers te vinden.  
Zo kunnen we mensen met risico op type 1-diabetes opsporen.”
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“Wat LEADER betreft: een klein verschil-
letje met de EMPA-REG-studie is dat men 
hier niet alleen mensen onderzocht die 
al een event achter de rug hadden, maar 
ook mensen met een hoog risico. Het gaat 
niet alleen over secundaire, maar ook pri-
maire preventie. Een bepaald percentage 
van hen moest ook langer dan vijf jaar 
worden opgevolgd. Na vier jaar opvol-
ging ligt ook hier de 3-point MACE. 13% 
lager voor liraglutide dan voor de place-
bogroep. De cardiovasculaire mortaliteit 
vermindert met 22%. De curves zien er 
anders uit in vergelijking met EMPA-REG. 
De stijging verloopt meer geleidelijk om-
dat mogelijk het effect op gewicht, suiker 
enzovoorts een rol kan spelen.“

Voorspelling 5 uit 2015: “Met de 
opvolger van de grote Europese 
Naimit-studie steken we de koppen 
bijeen om veelbelovende projecten 
naar de mensen te brengen.”

C.M.: “We gebruikten Naimit als opstap-
je naar een nog veel groter consortium 
in Europa, gesteund door de Europese 
Commissie. Dat wordt het programma 
IMI2 (Innovative Medicines Initiative). 
Het project heet INNODIA (www.inno-
dia.eu). Er zijn in totaal 33 partners bij 
betrokken: 27 academische, 4 firma’s en 
2 society’s. We hopen tegen het einde 
van dit jaar te starten met de verzame-
ling van stalen om nieuwe biomerkers 

te vinden. Zo kunnen we mensen met 
risico op type 1-diabetes opsporen. Over 
twee jaar moeten dan klinische studies 
om te proberen de ziekte tegen te hou-
den starten.”

Kan de Brexit een invloed hebben op 
uw werk?

C.M.: “Die Brexit veroorzaakte een 
ongelofelijke schokgolf in de hele on-
derzoekswereld. In al onze grote on-
derzoeksconsortia zitten natuurlijk ook 
Britten. De boodschap van de EU luidt: 

‘business as usual’, maar u kan zich 
voorstellen dat we nu toch veel minder 
enthousiast zijn om weefsel en bloed 
van een groot Europees consortium te 
stockeren in Groot-Brittannië. Bioban-
ken zullen we nu liever op het vasteland 
plaatsen. Stel dat alle regels veranderen 
voor weefseltransport! Het debat ligt nu 
al zo moeilijk tussen EU-landen. Als daar 
nog eens een ex-EU-land bijkomt, is dat 
een brug te ver. Een drama voor de Brit-
se onderzoekers, maar ook een droevig 
verlies voor de anderen. Op dit moment 
kijken we nog even de kat uit de boom.”

Maar jullie hadden wel een plan B, 
in tegenstelling tot de Britten?

C.M.: “De Europese Commissie had 
er alleszins een. Daar was men rede-
lijk goed voorbereid. De consortia en 
de grote Europese onderzoeksgroepen 
moeten de implicaties even bekijken. 
Maar dat het slecht nieuws is voor ieder-
een, is duidelijk.” ❚

Pascal Selleslagh

Geachte Dokter,

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat Mylan de overname van Meda, een internationale farmaceutische 
specialiteitenfirma, heeft afgerond.

Dankzij deze overname zijn wij in staat u een meer gediversifieerde productportfolio aan te bieden in verschillende 
therapeutische domeinen zoals dermatologie, allergologie en gastro-enterologie, evenals een grote verscheidenheid 
aan doseringen en galenische vormen zoals tabletten, capsules, moeilijk te vervaardigen injecties, transdermale 
pleisters en antiretrovirale behandelingen tegen HIV / AIDS.
 
Door de uitbreiding van een wereldwijd productieplatform van hoge kwaliteit, verbeteren we de omvang en  
flexibiliteit van onze bestaande netwerken over de hele wereld. Naast producent van afgewerkte producten, is 
Mylan eveneens één van ‘s werelds grootste producenten van actieve farmaceutische bestanddelen. Wij blijven 
één universele kwaliteitsnorm hanteren voor al onze producten, ongeacht waar ze geproduceerd worden. Onze 
sterke Research & Development  resulteert in een zeer belangrijke ‘pipeline’, die zal bijdragen tot onze groei op 
lange termijn.

Met een wereldwijde portfolio van meer dan 2.700 merkproducten, generische geneesmiddelen en OTC  
producten, zal deze overname bijdragen tot een nog betere service voor onze klanten en dit via alle commerciële 
kanalen. Met een wereldwijd personeelsbestand van meer dan 40.000 mensen, vertegenwoordigd in meer dan 
165 landen, zullen Mylan en Meda samen beter dan ooit in staat zijn om nieuwe standaarden in de gezond-
heidszorg te stellen en om 7 miljard mensen toegang te geven tot kwalitatief hoogwaardige geneesmiddelen.

De integratie van onze organisaties zal in de komende maanden plaatsvinden. Wij houden u uiteraard op de hoogte 
van de evolutie.

Mylan heeft een uitstekende reputatie op gebied van service en we beloven dit engagement verder te zetten. Voor 
meer informatie kan u steeds contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon. Indien u wenst kan u ook 
contact opnemen met onze klantendienst per telefoon 02/658.61.61 of per email cs@mylan.be voor Mylan of per 
telefoon 02/504.08.11 of per email info@medapharma.be voor Meda.

Wij danken u voor uw vertrouwen en samenwerking en bevestigen u dat Mylan zich zal blijven inzetten om de 
beste oplossingen te bieden voor u en uw patiënten.

Hoogachtend,

Véronique Goldsztajn        Jens Neuschaefer
Country Manager Meda        Country Manager Mylan
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“Na de Brexit plaatsen 
we biobanken liever op 

het vasteland.”
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W e moeten twee resultaten 
onthouden uit die post- 
hocanalyse. Ten eerste, hart-

falen blijkt andermaal de sterkste voor-
speller van sterfte te zijn bij type 2-dia-
betespatiënten. Ten tweede, de cardio-
vasculaire sterfte was vergelijkbaar bij 
de patiënten die met alogliptine werden 
behandeld en de patiënten in de place-
bogroep. Dat was ook zo bij patiënten 
met hartfalen.

Analyse van de 
cardiovasculaire sterfte
De EXAMINE-studie is gepresenteerd in 
2013 en werd meteen ook gepubliceerd 
in The New England Journal of Medi-
cine. Het is de eerste van de studies 
naar de cardiovasculaire veiligheid van 
nieuwe antidiabetica. De studie heeft 

aangetoond dat alogliptine neutraal is 
op cardiovasculair vlak: geen verlaging 
van het risico, maar vooral geen schade-
lijke cardiale effecten. De onderzoekers 
hebben nu een post-hocanalyse van de 
EXAMINE-studie uitgevoerd om de car-
diovasculaire sterfte te vergelijken bij 
de patiënten die geen eerste niet-fataal 
cardiaal evenement hebben ontwikkeld 
tijdens de studie, en de patiënten die er 
wel een hebben ontwikkeld.

Hartfalen: een belangrijke 
voorspeller van sterfte
Tijdens de studie (gemiddelde follow-up 
18 maanden, langste follow-up 3,3 jaar) 
hebben 736 patiënten (13,7%) een eerste 
niet-fataal cardiaal accident ontwikkeld. 
5,9% heeft een myocardinfarct ontwikkeld, 
1,1% een CVA, 3,0% werd in het zieken-

huis opgenomen wegens hartdecompen-
satie en 3,8% heeft een instabiele angina 
pectoris ontwikkeld. Bij vergelijking van 
de cardiovasculaire sterfte bij die patiën-
ten met die bij patiënten in de studie die 
geen cardiaal accident hebben ontwik-
keld, bleek het optreden van een instabie-
le angina pectoris geen invloed te hebben 
op de cardiovasculaire sterfte. De cardio-
vasculaire sterfte was echter driemaal 
hoger bij de patiënten die een infarct of 
een CVA hebben ontwikkeld, en was vijf-
maal hoger bij de patiënten die hartfalen 
hebben ontwikkeld. 10% van de patiënten 
die in het ziekenhuis werden opgenomen 
wegens hartdecompensatie, is binnen 3-4 
maanden gestorven en een derde van de 
patiënten stierf binnen 20 maanden. Eer-
ste belangrijke conclusie van de analyse: 
hartfalen is een krachtige voorspeller van 
cardiovasculaire sterfte bij type 2-diabe-
tespatiënten met een hoog cardiaal risico. 
Praktisch gevolg: we moeten alles in het 
werk stellen om ervoor te zorgen dat die 
patiënten regelmatig en goed worden ge-
volgd en we moeten ook een intensieve 
secundaire preventie van de verschillen-
de risicofactoren starten, waarbij we de 
recentste en efficiëntste geneesmiddelen 
moeten inzetten.

Alogliptine: 
cardiovasculaire sterfte 
verhoogt niet
Een ander belangrijk resultaat betreft de 

sterfte volgens de aard van de behan-
deling. In de groep van de patiënten die 
geen eerste niet-fataal cardiovasculair 
accident hebben ontwikkeld, bedroeg 
de sterfte 4,5% in de alogliptinegroep 
en 5,8% in de placebogroep (HR, 0,81). 
Bij analyse van de patiënten die tijdens 
de studie in het ziekenhuis werden op-
genomen wegens hartdecompensa-
tie, bedroeg de cardiale sterfte 22,7% 
in de alogliptinegroep en 34,1% in de 
placebogroep (HR 1,02). Conclusie van 
de onderzoekers: de cardiovasculaire 
sterfte was vergelijkbaar in de aloglipti-
negroep en de placebogroep, ongeacht 
of de patiënten al dan niet een eerste 
niet-fataal accident hadden ontwik-
keld. Belangrijker nog: dat was ook zo 
bij de patiënten die het hoogste risico 
liepen: de patiënten die in het zieken-
huis waren opgenomen wegens hart-
decompensatie. ❚

Dr. Jean Luc Schouveller

Referentie
1. White WB. et al. 1090-P, ADA 2016, New Orleans, 

11/06/2016. Online gepubliceerd voor de papieren 
versie op de website van Diabetes Care. http://dx.doi.
org/10.2337/dc16-0303
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❚ ADA 2016, 10-14/06/2016, NEW ORLEANS ■

EXAMINE onderzoekt de cardiovasculaire 
sterfte bij type 2-diabetespatiënten
Op elk groot internationaal congres over diabetes wordt 
de goudmijn aangesneden van de klinische resultaten van 
de grote studies naar de cardiovasculaire veiligheid die de 
FDA eist voor elk nieuw antidiabeticum. Op het ADA 2016 
in New Orleans was het de beurt aan de EXAMINE-studie, 
die de cardiale veiligheid heeft onderzocht van alogliptine, 
een DPP-4-remmer. De onderzoekers hebben er een post-
hocanalyse gepresenteerd van de cardiovasculaire sterfte 
van type 2-diabetespatiënten met een hoog cardiaal risico, 
meer bepaald patiënten die binnen 90 dagen voor inclusie 
in de EXAMINE-studie een acuut coronair syndroom 
(instabiele angina pectoris, infarct) hadden doorgemaakt.

DOSSIER DIABETES
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Diabetische retinopathie: gunstige langetermijneffecten 
van een intensieve glykemiecontrole

D at zijn de bemoedigende resul-
taten van de follow-up ACCOR-
DION. Die studie wijst op het 

bestaan van een ‘metabool geheugen’ 
voor die frequente en zeer invaliderende 
microvasculaire complicatie van diabetes.

ACCORD:  
een korte herinnering
De ACCORD-studie heeft het effect van 
drie behandelingsstrategieën bij het 
verlagen van het cardiovasculaire risico 
bij type 2-diabetespatiënten vergeleken: 

een intensieve glykemiecontrole, een 
verbetering van de serumlipiden en een 
verlaging van de BD. De studie zou 5,5 
jaar duren, maar werd al na 3,5 jaar on-
derbroken wegens een hogere sterfte in 
de groep met een intensieve glykemie-
controle. De ACCORD-studie heeft dus 
niet kunnen aantonen dat een intensieve 
glykemiecontrole de incidentie van car-
diovasculaire accidenten verlaagt, maar 
een intensieve glykemiecontrole vermin-
derde wel de progressie van diabetische 
retinopathie met een derde. Progressie 
werd gedefinieerd als een noodzaak tot 

lasertherapie, een vitrectomie of een 
stijging met 3 punten of meer op de 
ETDRS-schaal, die de ernst van de reti-
nopathie op foto’s van het netvlies eva-
lueert op een totaal van 17 punten.

Metabool geheugen
De ACCORDION-studie heeft de diabeti-
sche retinopathie bij de 1.310 patiënten 
van de ACCORD eye study opnieuw ge-
evalueerd 4 jaar na stopzetting van de in-
tensieve glykemiecontrole en meer dan 
8 jaar na inclusie van de patiënten in de 
studie. De retinopathie was verergerd bij 
5,8% van de patiënten in de groep inten-
sieve glykemiecontrole en bij 12,7% van 
de patiënten in de groep standaardglyke-
miecontrole. Hoewel het HbA1c-gehalte 
in beide groepen vergelijkbaar was, rem-
de een intensieve glykemiecontrole dus 

de progressie van de retinopathie af met 
50%. De onderzoekers schrijven dat toe 
aan een metabool geheugen. Interessan-
te conclusie: een intensieve glykemie-
controle, zelfs maar gedurende een be-
perkte tijd, heeft een duurzaam positief 
effect op de diabetische retinopathie, ook 
bij patiënten die al lang diabetes hebben.
Nog twee resultaten van deze studie: 
controle van de BD blijkt geen effect te 
hebben op de retinopathie. Fenofibraat 
daarentegen heeft wel een positief effect, 
maar alleen als de behandeling ervan 
niet wordt onderbroken. De lipiden blij-
ken kort van geheugen te zijn. ❚

Dr. Jean Luc Schouveller

Referentie
1. Chew EY et al. publié en ligne Diabetes Care, 

11/06/2016 DOI: 102337/dc16-0024.

Bij de type 2-diabetespatiënten bij wie de glykemie 
strikt onder controle werd gehouden in de ACCORD eye 
study, was het risico op verergering van de diabetische 
retinopathie 4 jaar na onderbreking van de agressieve 
glykemiecontrole 50% lager.
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ADA 2016: 4 dagen, 4 accidenten
Men kan onmogelijk een zo uitgebreid congres als dat van de ADA in enkele regels samenvatten. 
Daarom een zeer subjectieve bloemlezing van studies en presentaties die een nieuwe blik werpen  

op de komende evolutie bij de behandeling van diabetes, een aandoening waarvoor de jonge generatie 
nu een zware prijs moet betalen.

Verloren generatie

O p grond van de epidemiologische gegevens en de follow-up van de pa-
tiënten van de SEARCHE-studie hebben onderzoekers van de Univer-
siteit van Colorado in Aurora de prevalentie onderzocht van meerdere 

vroege complicaties van diabetes (nefropathie, retinopathie, perifere neuropa-
thie, autonome cardiale neuropathie, hypertensie, arteriële rigiditeit enz.) bij jon-
ge patiënten (gemiddelde leeftijd 21 jaar) met type 1- of type 2-diabetes sinds 
gemiddeld bijna 8 jaar (1). 
Ongeveer 32% van de jonge type 1-diabetespatiënten en 72% van de jonge type 
2-diabetespatiënten vertoonden al minstens 1 van die vroege complicaties. In-
drukwekkend en verontrustend gezien de korte duur van de diabetes en de jonge 
leeftijd is de ernst van de micro- en macrovasculaire complicaties bij type 2- 
diabetespatiënten. Type 2-diabetes bij jonge patiënten kan dat eigenlijk worden 
vermeden met zeer eenvoudige maatregelen, zoals lichaamsbeweging, een ge-
zonde en evenwichtige voeding en gewichtscontrole. Kinderartsen, endocrinolo-
gen, ouders, scholen en de nationale gezondheidsautoriteiten moeten dringend 
alles in het werk stellen om jongeren te informeren, op te voeden en te screenen 
om diabetes en de gevolgen ervan te voorkomen. Eén verloren generatie vol-
staat. Het is hoog tijd om de volgende te beschermen. ❚

Resurfacing van het duodenum:  
een volgende revolutie?

R esurfacing van het duodenumslijmvlies (REVITA-procedure) is een vrij 
recente endoscopische (en dus weinig invasieve) techniek, waarbij het 
duodenumslijmvlies over een zeer korte afstand wordt afgeschraapt. Het 

vermoeden bestaat immers dat het duodenum insulineresistentie medieert en 
zo invloed uitoefent op de glykemiecontrole. REVITA is een eenvoudige techniek, 
die maar 60 minuten duurt en waarvoor de patiënt slechts één dag in het zieken-
huis moet blijven. Is dat een alternatief voor bariatrische chirurgie, een zware, 
maar zeer efficiënte ingreep? Het is nog te vroeg om daar uitspraak over te doen, 
maar de resultaten van een eerste, weliswaar monocentrische studie bij slechts 
39 patiënten stemmen ons toch redelijk optimistisch (2). De studie is uitgevoerd 
bij type 2-diabetespatiënten met een HbA1c-gehalte van 7,5 tot 12% ondanks één 
of meer antidiabetica. Bij een derde van de patiënten werd een zone van 3,4cm 
afgeschraapt en bij de overige twee derde een langere zone van 9,8cm. Na 6 
maanden was het HbA1c-gehalte significant met 1,2% gedaald in vergelijking met 
de beginwaarde. Het HbA1c-gehalte daalde het meest bij de patiënten bij wie een 
langere abrasio was uitgevoerd. Het HbA1c-gehalte daalde ongeacht het initië-
le HbA1c-gehalte en hoewel de antidiabetica drastisch werden verminderd. De 
ingreep werd over het algemeen goed verdragen. Een veelbelovende techniek 
dus, die echter haar waarde nog niet heeft bewezen, verre van. Bovendien is het 
werkingsmechanisme ervan helemaal niet bekend. Dat alles wordt verder onder-
zocht. Nog even geduld dus. ❚

Pioglitazon: terug van weggeweest

P ioglitazon is ‘vervloekt’, hoewel het efficiënt is en nog altijd sterk door 
diabetologen wordt geapprecieerd. Zou pioglitazon zich opmaken voor 
een grote comeback? Volgens de eerste resultaten van de IRIS-studie, 

die onlangs zijn gepresenteerd, verlaagde toediening van pioglitazon 45mg/d 
aan patiënten met prediabetes die recent een CVA of TIA hadden doorgemaakt, 
het risico op myocardinfarct of recidief van CVA of TIA significant met 24%. Op 
het congres in New Orleans had prof. Silvio Inzucchi (Harvard) het over een voor-
af gespecificeerd secundair eindpunt van de IRIS-studie, zijnde progressie naar 
een bewezen diabetes (3). 3,8% van de 1.939 patiënten die werden behandeld 
met pioglitazon heeft diabetes ontwikkeld, tegen 7,7% van de 1.937 patiënten in 
de placebogroep, dus een significante daling van het risico op progressie naar 
een bewezen diabetes met 52%. Pioglitazon is beslist een eigenaardig genees-
middel. Voor de allereerste keer werden een primaire preventie van type 2-diabe-
tes en een secundaire preventie van CVA in eenzelfde studie waargenomen met 
eenzelfde geneesmiddel, hoewel beide aandoeningen op het eerste gezicht niets 
met elkaar te maken hebben. Opgelet echter, een behandeling met pioglitazon is 
niet zonder risico en houdt een reëel risico op hartfalen in. ❚

Adolescenten met type 2-diabetes:  
grijze stof in gevaar

E en kleine, maar interessante studie, die door de voorzitter van de ADA 
was geselecteerd voor zijn persoonlijke sessie van abstracts. Maar ook 
verontrustend, omdat een significante inkrimping van de grijze stof werd 

vastgesteld bij zwaarlijvige adolescenten met type 2-diabetes. En als gevolg van 
de epidemie van obesitas stijgt het aantal adolescenten met type 2-diabetes  
gestaag.

De onderzoekers van het Cincinnati Children’s Hospital Medical Center in Ohio 
hebben een gedetailleerde MRI van de hersenen uitgevoerd bij 20 zwaarlijvige 
(BMI 37,5kg/m²) adolescenten van gemiddeld 16,5 jaar die sinds gemiddeld 3 jaar 
diabetes hadden, en 20 adolescenten van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht 
en hetzelfde ras met een normaal gewicht (BMI 23kg/m²) zonder diabetes (4). 
Het volume grijze stof was significant lager bij de zwaarlijvige adolescenten met 
diabetes (656cm3 vs. 717cm3). Er werd geen inkrimping waargenomen van de 
witte stof of van het totale hersenvolume. De inkrimping van de grijze stof betrof 
vooral bepaalde zones zoals de temporale, de occipitale en de pariëtale kwab, de 
centrale grijze kernen en de gyrus cingularis, die een rol spelen bij belangrijke 
functies zoals emoties, zelfcontrole, het nemen van beslissingen en de taal. Het 
volume van de frontale kwab daarentegen was toegenomen. De studie doet een 
weliswaar zeer alarmerende vaststelling, maar bewijst geen mogelijk verband 
met cognitieve deficits of gedragsstoornissen nu of in de toekomst. De patiënten 
moeten op lange termijn worden gevolgd om na te gaan of het verlies van grijze 
stof al dan niet correleert met een latere verzwakking van de hersenfuncties en 
of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de inkrimping van de grijze stof en 
obesitas en/of een chronische ongecontroleerde hyperglykemie. ❚

Dr. Jean Luc Schouveller

Referenties
1. Dabelea D et al. 306-OR, ADA 2016, New Orleans, 13/06/2016
2. Cherrington AD et al. 60-OR, ADA 2016, New Orleans, 10/06/2016
3. Inzucchi SE et al. 380-OR, ADA 2016, New Orleans, 14/06/2016
4. Redel JM et al. 376-OR, ADA 2016, New Orleans, 14/06/2016
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De kwaliteit van het bot 
bepaalt zijn resistentie (1)
De resistentie van het bot kan worden 
gedefinieerd als het vermogen om niet 
te breken. Ze wordt hoofdzakelijk be-
paald door de botmassa en de microar-
chitectuur. De kwaliteit van het bot hangt 
af van een reeks fundamentele compo-
nenten, waaronder de geometrie (ma-
croarchitectuur) van het bot, de microar-
chitectuur van het bot en de eigenschap-
pen van de botmatrix en het daarmee sa-
menhangende mineraal. Die elementen 
hangen sterk af van de activiteit van de 
botcellen. De kwaliteit van het beschik-
bare materiaal hangt af van zijn organi-
sche en niet-organische bestanddelen, 
hun hiërarchische organisatie, hun bin-
ding aan collageen en de aanwezigheid 
van water in de botkanaaltjes. Drievoudi-
ge helices van type 1-collageen vormen 
vezels en fibrillen, die ook zeshoekige 
minerale platen bevatten (geschikt in 
de vorm van lamellen, waarop  de OH-, 
Ca++ en PO4--- ionen neerslaan) en die 
onderling worden verbonden door an-
dere helicoïdale proteïnen (die door de 
osteoblasten worden afgescheiden). Ze 
bevatten ook plasmaproteïnen en groei-
factoren, die de interne spanning verla-
gen. Ophoping van advanced glycation 
end products (AGE’s) als gevolg van het 
verouderen interfereert met de absorptie 
van energie, waardoor die energie wordt 
verspreid en er microfracturen optreden. 
Botweefsel bestaat uit basiseenheden, 
osteonen genoemd, die naast elkaar 
worden geschikt (Figuur 1), gecentreerd 
op bloedvaten, die geassocieerd zijn 
met zenuwvezels, en waarvan de vorm 
afhangt van het type bot waartoe ze be-
horen (corticaal of spongieus bot).
De vezels vormen weinig dichte en dich-
te lamellen in verschillende richtingen 
met vorming van hemiosteonen in het 
trabeculaire bot en osteonen (gecen-
treerd op de kanalen van Havers) in het  

corticale bot. Alle osteonen worden af-
gelijnd door een ‘cementlaag’ (cemente-
rende lijn). Daar hopen zich de AGE’s op 
en die veroorzaken de microletsels. Hoe 
meer osteonen en hoe dichter de oste-
onen, des te kleiner is het risico op uit-
breiding van die microfracturen. Met het 
verouderen worden de osteonen kleiner, 
terwijl het centrale kanaal breder wordt. 
Dat verklaart de progressieve achteruit-
gang van de kwaliteit van het bot. 

Hoelang een bisfosfonaat 
geven (2)?
Bisfosfonaten verlagen het fractuurri-
sico significant dankzij hun hoge affini-
teit tot het botweefsel. Ze hebben een 
lange halfwaardetijd, waardoor ze lang 
in het botweefsel blijven (de halfwaar-
detijd van alendronaat is bijvoorbeeld 
10 jaar). Daarom worden veel bisfos-

fonaten periodiek toegediend (wekelijks, 
maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks). 
Die remanentie verlaagt enerzijds het ri-
sico in geval van slechte therapietrouw, 

maar anderzijds rijst de vraag of de bot-
turnover reversibel is en in welke mate 
markers van de botturnover dan nog 
relevant zijn. In die omstandigheden kan 
alleen een stevige klinische marker aan-
geven of het al dan niet zin heeft om een 
behandeling voort te zetten. Die marker 
is het risico op fracturen. Grootschalige 
epidemiologische studies hebben aan-
getoond dat een behandeling langer 
dan 5 jaar het fractuurrisico niet verder 
verlaagt, behalve bij patiënten met een 
hoog risico. Bij patiënten met een laag ri-
sico op fracturen (jonge vrouwen zonder 
voorgeschiedenis van fractuur en een 
bijna normale botdichtheid) zou men dan 
ook kunnen overwegen om de behande-
ling na 3-5 jaar stop te zetten. Patiënten 
met een hoog fractuurrisico (de oudste 
patiënten, met een voorgeschiedenis 
van fracturen en een botdichtheid die 
wijst op osteoporose) zouden baat kun-
nen vinden bij een langere behandeling 
met bisfosfonaten. Patiënten met een 
voorgeschiedenis van wervelfractuur en 
een hogere T-score (maar niet hoger dan 
–2) kunnen ook baat vinden bij een lan-
gere behandeling met bisfosfonaten dan 
5 jaar. Tot slot blijkt uit epidemiologische 
studies dat een hervatting van een be-
handeling met een bisfosfonaat zin heeft 
als het fractuurrisico weer stijgt.

Spieren in optimale staat 
houden (3)
Bij het verouderen verminderen de 
spiermassa en de spierkracht. Als daar 
niets aan wordt gedaan, kan dat ertoe 
leiden dat bejaarden de activiteiten van 
het dagelijkse leven geleidelijk staken, 
hun autonomie verliezen en op de duur 
afhankelijk worden van anderen, en een 
risico op sarcopenie lopen. 10-20 miljoen 
Europeanen vertonen een sarcopenie. 
De prevalentie van sarcopenie bedraagt 
ongeveer 20% bij 55-plussers en zou nog 
kunnen stijgen. De beste preventie is  
lichaamsbeweging, maar dat is moeilijk 
te onderzoeken omdat er nog geen pre-
cieze diagnostische criteria zijn. Hoe dan 
ook, om hun spieren gezond te houden, 
moeten ouderen zeker 30 tot 50 minuten 
per dag aerobe oefeningen doen gedu-
rende 3-5 dagen per week en oefeningen 
tegen weerstand tweemaal per week, 
gecentreerd op de belangrijkste spieren. 
Belangrijk is ook een goede voeding met 
een voldoende inname van eiwitten en 
calcium. Men moet ook zorgen voor het 
behoud van een optimaal gewicht, om 
steatotische infiltratie van de spieren te 
vermijden.
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❚ WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS, OSTEOARTHRITIS AND MUSCULOSKELETAL DISEASES  
(WCO-IOF-ESCEO 2016): PLENARY LECTURES ■

Een overzicht, met de nadruk op  
farmaco-economische aspecten
Het World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and 
Musculoskeletal Diseases, het grootste congres ter wereld 
dat volledig gewijd is aan de klinische en economische 
aspecten van deze aandoeningen, heeft in april meer dan 
3.500 congresgangers ontvangen in Malaga. Het congres 
werd georganiseerd door de International Osteoporosis 
Foundation (IOF) in samenwerking met de European 
Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis 
and Osteoarthritis (ESCEO), onder leiding van prof. Jean-
Yves Reginster. Op het congres werden onderwerpen 
besproken die te maken hadden met de epidemiologie, 
de pathogenese, de preventie en de behandeling van die 
problemen voor de volksgezondheid. Een samenvatting van 
de voordrachten op de plenaire sessie.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

“E e n hoge 

T-score onder 

denosumab 

gedurende 10 jaar correleert 

met een lagere incidentie van 

andere dan wervelfracturen. 

De botdichtheid tijdens 

de behandeling is echter 

belangrijker dan de mate van 

stijging van de botdichtheid 

tijdens de behandeling. Daarom 

is het misschien beter  bij de 

behandeling te streven naar een 

T-score in de heup van –1,5 tot 

–2. De botdichtheid van de heup 

is een van de risicofactoren 

die het optreden van nieuwe 

fracturen voorspellen, net als de 

leeftijd, een voorgeschiedenis 

van fractuur en vallen”, 

antwoordde McCloskey op 

een vraag over stopzetting van 

andere geneesmiddelen tegen  

osteoporose. ❚

Is er leven na 
denosumab?

Figuur 1: Structuur van een osteon.
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Vitamine D: meer en  
beter dan een gewone  
osteoporoseremmer (4)
Vitamine D stimuleert de aangeboren im-
muunrespons en de T-helpercellen. Het 
effect van vitamine D op de adaptieve 
cellulaire immuniteit en de cytotoxische 
T-lymfocyten, die intracellulaire pathoge-
nen zoals hiv, de tuberkelbacil, plasmodi-
um en het hepatitis C-virus controleren, 
is minder duidelijk. Fundamenteel onder-
zoek heeft evenwel aangetoond dat in-
cubatie van monocyten in aanwezigheid 
van 1,25(OH)2D de expressie van catheli-
cidine verhoogt, een antimicrobiële pep-
tide die de type 2 toll-like receptoren sti-
muleert. Die gegevens zijn in vivo beves-
tigd, maar er werd geen klinische studie 
uitgevoerd naar het effect van vitamine D 
op de frequentie van virale, bacteriële en 
parasitaire infecties. Volgens een syste-
matische review van 11 klinische studies 
bij in totaal 5.660 patiënten die vitamine 
D kregen in verschillende doseringen 
en volgens verschillende schema’s, be-
schermt vitamine D tegen luchtweginfec-
ties. Een verkennende studie heeft voorts 
aangetoond dat vitamine D in hoge do-
sering (4.000-7.000 IE/d of 200.000 IE in 
bolus per os) de functie van de T-cellen en 
het aantal CD4-cellen kan verhogen en 
de virale belasting kan verlagen bij hiv+ 
volwassenen en kinderen die worden be-
handeld met antivirale middelen. 
De immunomodulerende werking van 
vitamine D heeft doorgaans immunosup-
pressieve effecten. Zo hebben epide-
miologische studies een verband aange-
toond tussen een lage vitamine D-spiegel 
en de incidentie van auto-immuunziekten 
(lupus, reumatoïde artritis, sclerodermie, 
Sjögren, multiple sclerose…), maar er 
kon geen formeel oorzakelijk effect wor-
den aangetoond, behalve misschien bij 
multiple sclerose. Toediening van vitami-
ne D3 in hoge dosering aan MS-patiënten 
verminderde het aantal letsels bij MRI in 
vergelijking met de placebo.  

Diabetoporose:  
is er een specifieke  
behandeling vereist bij 
diabetes patiënten (5)?
Het bot van type 2-diabetespatiënten is 
10 jaar ouder dan het bot van mensen 
zonder diabetes met dezelfde botdicht-
heid. Botten van diabetespatiënten 
breken vaker, ook omdat die patiënten 
makkelijker vallen als gevolg van de 
neurologische (perifere neuropathie, 
orthostatische hypotensie) en cardiovas-
culaire complicaties van de diabetes en 
episoden van hypoglykemie.
Maar er bestaat ook een intrinsieke 
broosheid van het bot als gevolg van 
afwijkingen van het botmetabolisme. 
Dat uit zich niet in de botdichtheid, maar 
veeleer in de kwaliteit van het bot en 
de microarchitectuur, met een hogere 
porositeit van de cortex. Waarschijnlijk 
bestaan er ook structurele afwijkingen 
van het botmateriaal zelf als een direct 
gevolg van de metabole stoornissen 

die optreden bij type 2-diabetes en die  
leiden tot een tragere botturnover.

Diabetespatiënten zijn vaak zwaarlijvig, 
en ook dat is een risicofactor. Hoe hoger 
de adiponectinespiegel, des te hoger het 
risico.

Bij diabetes stijgt de botresorptie, ver-
minderen de botaanmaak en de neo-
vascularisatie en treedt glucotoxiciteit 
op (door aanwezigheid van AGE’s), wat 
leidt tot een geringere kwaliteit van type 
I-collageen en dus een daling van de  
stevigheid van het bot.

Wat de behandeling betreft, weten we 
nog niet of bepaalde geneesmiddelen 
tegen osteoporose al dan niet geschikt 
zijn voor de metabole en/of botaandoe-
ningen bij diabetespatiënten. We weten 
evenmin of antidiabetica het fractuurrisi-
co bij diabetes verlagen. Incretinomime-
tica blijken een neutraal effect te hebben, 
terwijl sulfonylureumderivaten (omdat 
ze hypoglykemie kunnen veroorzaken?) 
en insuline (omdat insuline wordt toe-
gediend in een verder gevorderd ziek-
testadium?) het fractuurrisico verhogen.  
Pre- en probiotica kunnen interessant 
zijn. Sommige pre- en probiotica verho-

gen de vitamine D-spiegel in diermodellen 
(6). Wordt vervolgd… ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez
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Perifere neuropathie: 
beweeg, er zal wel iets 
van overblijven
• Meer dan de helft van de patiënten die 

chemotherapie krijgen (vooral bij ge-
bruik van platinaverbindingen, vinca- 
alkaloïden, taxanen, bortezomib en 
thalidomide) ontwikkelt een perifere 
neuropathie. Veelal verminderen de 
symptomen mettertijd, maar bijna een 
derde van de patiënten zal levenslang 
gehandicapt blijven. Er blijkt geen be-
handeling voor te bestaan. Daarom 
hebben meerdere auteurs alterna-
tieve behandelingen onder de loep 
genomen, zoals lichaamsbeweging. 
Lichaamsbeweging zou een gunstig 
effect hebben, vooral zwaardere li-
chaamsbeweging bij jongere, slanke-
re patiënten die in een betere conditie 
zijn. Daarom heeft de groep van Ian 
Kleckner (Rochester) in de Verenigde 
Staten een studie uitgevoerd bij 354 
patiënten, die werden uitgenodigd om 
regelmatig matig intense maar pro-
gressieve lichaamsbeweging te ne-
men gedurende 6 weken samen met 
de chemotherapie. Die 354 patiënten 
werden vergeleken met 265 patiën-
ten die geen lichamelijke oefeningen 
deden (1). Op het congres werden de 
resultaten gepresenteerd die werden 
behaald bij 314 patiënten met een 
neuropathie. De patiënten hadden het 
programma zeer goed nageleefd. Bij 
hen verminderden de symptomen van 
de neuropathie significant (allodynie 
bij warmte/koude, prikkelingen). Dat 
effect was vooral uitgesproken bij ou-
dere patiënten (omdat jongere patiën-
ten sowieso actiever zijn?).

• Dat is een belangrijke vaststelling, 
ook al omdat die patiënten zeer vaak 
ook comorbiditeit vertonen. Tegen die 
achtergrond heeft Dawn Hershman 
geprobeerd om na te gaan wat de ri-
sicofactoren zijn voor ontwikkeling 
van een perifere neuropathie op che-
motherapie. Hij heeft daartoe de gege-
vens doorgenomen van de fase II- en 
fase III-studies met taxanen die tussen 
1999 en 2011 zijn uitgevoerd (2.573  

patiënten ouder dan 65 jaar), en hij 
heeft die vergeleken met de algemene 
gegevens over perifere neuropathie 
(2). 18% van de patiënten vertoonde 
een graad 2-neuropathie en 9% een 
graad 3/4-neuropathie. 26% van de 
1.401 patiënten had diabetes (van wie 
8% met chronische complicaties), 16% 
hypothyreoïdie, 9% perifere athero-
matose, 68% hypertensie en 48%  
hypercholesterolemie. 6% had een  
auto-immuunziekte en 3% zona. Zon-
der in details te gaan, kunnen we ont-
houden dat de leeftijd en diabetes, 
vooral een gecompliceerde diabetes, 
belangrijke risicofactoren zijn. Waar 
mogelijk is het dus beter om geen pa-
clitaxel of platinaverbindingen voor 
te schrijven bij dergelijke patiënten. 
Omgekeerd heeft een auto-immuun-
ziekte een beschermende werking, 
waarschijnlijk doordat de ontstekings-
cascade al op voorhand geactiveerd 
is, wat het effect van chemotherapie 
daarop vermindert. Dat moet echter 
nog worden bevestigd.

• Meerdere epidemiologische studies 
hebben aangetoond dat het risico op 
ontwikkeling van een neuropathie bij 
toediening van taxanen hoger is bij 
patiënten die te veel wegen, die te 
weinig fruit en groenten eten of die 
L-carnitine innemen. Dat waren echter 
merendeels retrospectieve studies. De 
“All Pathways”-studie daarentegen 
heeft prospectief 4.505 vrouwen met 
een invasieve borstkanker gevolgd. 
Ongeveer een kwart van die vrouwen 
(n = 1.608; van 1.237 van die patiënten 
konden de gegevens worden geana-
lyseerd) had een taxaan gekregen. De 
evolutie van die vrouwen werd geana-
lyseerd volgens het gewicht (BMI < 25, 
25 tot 30 of > 30kg/m²), de mate van 
lichaamsbeweging (< 2,5 uur/week, 2,5 
tot 5 uur per week en > 5 uur/week), de 
inname van fruit en groenten (< 35 of > 
35 porties per week) en de consumptie 
van antioxidantia (nog altijd en sinds 
lang, begonnen op het ogenblik van de 
studie, geen inname van antioxidantia 
of stopgezet op het ogenblik van de  

studie en op basis van bètacaroteen, 
selenium, vitamine C, vitamine E en 
zink). Obesitas en onvoldoende li-
chaamsbeweging bleken een zeke-
re invloed te hebben op het risico op 
ontwikkeling van een neuropathie. Een 
aantal symptomen verergerde na stop-
zetting van antioxidantia. Die laatste 
bleken zelfs een beschermend effect te 
hebben (3). Maar daarmee is de kous 
niet af. De vraag is immers waarom 
het gewicht invloed heeft op het risico 
op ontwikkeling van een neuropathie. 
Heeft dat te maken met insulineresi-
stentie? Toediening van hogere doses 
van taxanen? Beperking van de fysieke 
activiteiten als gevolg van het gewicht?

Palliatieve zorg: gunstige 
effecten voor iedereen en 
zo vroeg mogelijk, ook op 
spiritueel vlak
• Palliatieve zorg verbetert de levens-

kwaliteit van patiënten met een beperk-
te levensverwachting, maar het is nog 
niet formeel bewezen (tenzij bij long-
kanker) dat het beter is palliatieve zorg 
vroeger tijdens het ziekteverloop op te 
starten. Jennifer Tremel heeft daarom 
een studie uitgevoerd bij 350 patiën-
ten met een ongeneeslijke long- of 
maag-darmkanker. De helft kreeg pal-
liatieve zorg vanaf het begin (waaron-
der gesprekken over wat de patiënten 
nog konden verwachten van het leven) 
en de andere helft kreeg de klassieke 
zorg. De resultaten waren duidelijk: de 
levenskwaliteit, de gemoedsstemming 
en het sociale leven waren beter in de 
groep waarin zeer vroeg met palliatie-
ve zorg werd gestart (4).

• Het team van Areej Al-Ahwary van het 
Massachusetts General Hospital in 
Boston heeft het effect van palliatieve 
zorg op de naaste verwanten van de 
patiënten onderzocht. Ze hebben daar-
toe de gerandomiseerde, gecontro-
leerde studies met een follow-up van 
12 en 24 weken doorgenomen. Na 12 
en 24 weken waren de naaste familie-
leden duidelijk minder depressief. De 
lichamelijke symptomen van vitaliteit 
en sociabiliteit waren significant beter 
na 12 weken en waren na 24 weken 
weer normaal geworden (5).

• Areej Al-Ahwary heeft ook het effect 
van palliatieve zorg tijdens het zie-
kenhuisverblijf op de levenskwali-
teit onderzocht bij patiënten die een 
transplantatie van hematopoëtische 
stamcellen moesten ondergaan. Die 
behandeling is erg traumatiserend 
en heeft een sterke invloed op de le-
venskwaliteit (6). De studie werd uit-
gevoerd bij 160 patiënten en de naas-
te familieleden die voor de patiënten 
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kunnen we daarvan 
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zorgden. Bij alle deelnemers werden 
ofwel minstens 2 palliatieve consul-
taties per week georganiseerd, ofwel 
palliatieve interventies op verzoek. 
Bij de patiënten die palliatieve zorg 
kregen, verbeterden alle indicatoren 
van levenskwaliteit, vermoeidheid, 
gemoedsstemming en de symp-
toomscores. Dat was helemaal niet 
zo bij de naaste hulpverleners, bij wie 
alleen de psychiatrische aspecten (de-
pressie, angst) in lichte mate en de 
sociale aspecten (financiële aspecten) 
beter werden aangepakt. 

• Alan Astrow van het New York Metho-
dist Medical Centre heeft de spiritue-
le aspecten van de behoeften op het 
eind van het leven onderzocht (7). Hij 
gebruikte daartoe 3 vragenlijsten: een 
psychosociale vragenlijst die de re-
laties van de patiënten met hun om-
geving, de zorgverleners en andere 
patiënten evalueerde, een spirituele 
vragenlijst over de hoop, de angst om 
te sterven en de herinneringen die ze 
graag wilden nalaten, en een religieuze 
vragenlijst waarbij de patiënten werden 
gevraagd of ze een vertegenwoordiger 

van hun godsdienst wilden ontmoeten 
of teksten van hun geloofsovertuiging 
wilden lezen. 727 patiënten van ver-
schillende godsdiensten hebben zich 
bereid verklaard om aan de studie deel 
te nemen. 92% van de patiënten ver-
klaarde een specifiek geloof te hebben 
en 32,9% van de patiënten ging min-
stens één keer per week naar religieuze 
diensten. 60% van de patiënten zei dat 
ze spiritueel, maar niet gelovig waren 
en een kwart van de patiënten had he-
lemaal geen religieuze verwachtingen, 
maar toch vond de helft van de patiën-
ten het goed dat ze regelmatig werden 
bezocht door een vertegenwoordiger 
van hun godsdienst. Daartegenover 
staat dat het zorgteam slechts in 17,4% 
van de gevallen polste naar eventuele 
behoeften op dat vlak. Enerzijds ver-
wachtte 60% van de patiënten om over 
alles in alle sereniteit te kunnen discus-
siëren, maar anderzijds wenste toch 
50% van de patiënten dat het woord 
hoop erin aan bod zou komen. And last 
but not least, hoe hoger de verwachtin-
gen op spiritueel vlak, des te minder 
goed was de levenskwaliteit. Stof tot 
nadenken. ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez
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Graft versus host disease 
(GVHD)
Bij een transplantatie (van stamcellen) 
loeren de klassieke risico’s om de hoek. 
Een daarvan is de kans dat de getrans-
planteerde cellen (orgaan) afgestoten 
worden. Om de kans daarop te mini-
maliseren wordt daarbij eerst gezocht 
naar een zo goed mogelijke overeen-
stemming tussen het weefseltype van 
de donor en de ontvanger. Optimaal is 
dat beiden een identiek genoom hebben 
zoals bij een eeneiige tweeling, maar dit 
is eerder uitzonderlijk.
In een normale omstandigheid zal men 
op zoek moeten gaan naar een ‘vreem-
de’ donor met een zo compatibel mo-
gelijk weefseltype. Een echte match is 
zeldzaam, waardoor de immuunsyste-
men elkaar als vreemd kunnen gaan 
zien.
In het geval van een stamceltransplan-
tatie bestaat de mogelijkheid dat het 
transplantaat immunocompetente T-cel-
len bevat die de cellen van de ontvan-
ger als vreemd herkennen en deze ook 
zullen aanvallen. Vandaar graft versus 
host: het is de donor die de ontvanger 
aanvalt. Over het algemeen is het bij or-
gaantransplantaties het omgekeerde, de 
ontvanger stoot het getransplanteerde 
orgaan af.

Oorzaken van GVHD
Bij een stamceltransplantatie wordt de 
ontvanger voorbereid op de transplanta-
tie. Omdat het beenmerg stamcellen be-
vat die niet correct functioneren moeten 
deze voor de transplantatie vernietigd 
worden. Dit heeft belangrijke gevolgen, 
de patiënt verliest zijn immuunsysteem 
en wordt zeer vatbaar voor infecties.
Na de transplantatie zijn het alleen de 
cellen van de donor die enige activi-
teit hebben. Het zijn namelijk niet al-
leen stamcellen. Het zijn de aanwezige  
donor-T-cellen die de cellen van de ont-
vanger als vreemd kunnen herkennen 
en deze kunnen aanvallen. Dit is de 
graft-versus-hostziekte (GVHD).
Om het heel beknopt samen te vatten, 
het zijn de niet-stamcellen die het feest-
je verstoren. Moesten we die T-cellen 
kunnen verwijderen dan zou GVHD min-
der voorkomen en zouden stamceltrans-
plantaties veiliger worden. De infecties 
blijven helaas nog voorkomen.

T- (en andere) cellen 
opruimen
Dat stamcellen speciale cellen zijn blijkt 
al uit hun naam, maar in dit geval kun-
nen we dat verschil uitbuiten. T-cellen 
absorberen bijvoorbeeld veel beter 
bepaalde kleurstoffen dan stamcellen. 

TH9402 (4,5 dibromorhodamine 123) is 
zo’n speciale kleurstof, figuur 1 toont de 
chemische formule (Figuur 1).
 
TH9402 wordt veel beter opgenomen 
door tumorcellen dan door normale cel-
len, en ook door geactiveerde T-cellen in 
vergelijking met andere cellen van het 
immuunsysteem. Binnen in een T-cel 
wordt 98% van de kleurstof teruggevon-
den in de mitochondriën. 
TH9402 kan door belichting met groen 
licht (540nm) omgezet worden in een 
singlet aangeslagen toestand die zeer 

efficiënt omzet naar een triplet aange-
slagen toestand. Deze triplet aangesla-
gen toestand kan op zijn beurt de aan-
wezige zuurstof zeer efficiënt omzetten 
in singletzuurstof, een zeer reactieve 
vorm van zuurstof.
Dit is het principe van fotodynamische 
therapie (FDT of PDT) die ook vandaag 
voor sommige tumoren wordt ingezet, 
maar dan met andere moleculen. 
Bij in vivo fotodynamische therapie zijn 
er wat moeilijke punten, de kleurstof 
is niet altijd heel selectief te maken 
voor één soort cel en bij belichting met JS
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Kiadis Pharma
Ook in dit nummer gaan we even op bezoek bij enkele biotechbedrijven die al dan niet 
reeds de stap naar de beurs hebben gezet. Die stap gebeurt pas nadat de projecten 

van het jonge bedrijf enige belofte voor de toekomst hebben getoond. Voor Kiadis 
Pharma schuilt deze belofte in geneesmiddelenprocedures voor weesziekten waarbij 

een behandeling met een transplantatie met hematopoëtische stamcellen (HSCT) nodig 
is. Vandaag hebben ze met twee ‘applicaties’ de weg naar een officiële goedkeuring in 

Europa en de VS ingezet.

Figuur 1: TH9402 (4,5 dibromorhodamine 123), chemische structuur.
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groen tot rood licht heeft dit laatste niet 
steeds voldoende bereik in het lichaam. 
Hierdoor moet men via lichtvezels in de 
tumor belichten. Het is duidelijk dat dit 
wel goed kan voor een huidtumor, maar 
moeilijker is voor een levertumor. Een 
nadeel is dat de patiënt na de PDT om 
evidente redenen een tijdje uit de zon 
moet blijven.
Bij fotodynamische therapie is het in 
situ gevormde singletzuurstof cytotoxi-
sch. Het heeft een heel kort halfleven, 
tussen 1nsec en enkele µsec, en daar-
door ook een heel korte actieradius die 
zich meestal beperkt tot de cel waarin 
het geproduceerd wordt. In deze cellen 
wordt singletzuurstof teruggevonden in 
de mitochondria en zal singletzuurstof 
reageren met ‘alles’ wat een dubbele 
binding heeft. Er worden ook andere 
ROS (reactive oxygen species) molecu-
len gevormd die tot celdood via apopto-
sis kunnen leiden. Ook kan de intracellu-
laire schade die singletzuurstof aanricht 
tot zelfdestructie via autofagie leiden, 
waarbij een cel te veel van zichzelf gaat 
verteren.
Maar cellen die veel TH9402 hebben ge-
absorbeerd en die daarna belicht wor-
den met licht met een golflengte van 
540nm hebben geen toekomst meer, ze 
zullen door het ontstaan van singlet-
zuurstof geëlimineerd worden.

Kiadis in actie,  
hoe werkt het?
Het gaat hier om een ex vivo toepas-
sing van fotodynamische therapie ‘ATIR’, 
hetgeen staat voor: ‘Allodepleted T-cell 
ImmunotheRapeutics’. Dit wil zeggen 
dat de procedure buiten het lichaam 
van zowel de donor als de ontvanger zal 
gebeuren (in een daartoe vergund labo-
ratorium), waarna het ‘product’ aan de 
patiënt wordt toegediend via een infuus.

Een stappenplan 
De eerste fase van een stamceltrans-
plantatie is steeds dezelfde, naast het 
zoeken van een donor die een ‘bijna’ 

identiek weefseltype heeft, wordt de 
patiënt-ontvanger op de transplanta-
tie voorbereid door het vernietigen van 
het eigen immuunsysteem en in werke-
lijkheid het hele beenmerg. Bij gebruik 
van de ATIR-procedure wordt de patiënt 
daarna niet onderworpen aan bijkomen-
de immuno-onderdrukkende therapieën.
De stamcellen van de donor worden op-
gezuiverd, het zit in een mengsel met 
veel andere immunologische celtypes 
en die moeten verwijderd worden. Die 
opzuivering is ondertussen goed be-
kend. Er wordt gebruikgemaakt van een 
andere ex vivo techniek, waarbij mag-
netische latexdeeltjes ingezet worden. 
Deze zijn gemerkt met monoclonale an-
tilichamen die met CD34 binden. CD34 is 
een membraaneiwit dat typisch aanwe-
zig is bij hematopoëtische stamcellen en 
progenitorcellen naast nog enkele ande-
re celtypes. Daardoor kunnen CD34+-cel-
len uit een soepje met andere cellen en 
brokstukken gevist worden, dankzij de 
magnetische kern van de latexdeeltjes. 
De geoogste HSC’s worden van de la-
texbolletjes losgemaakt en zijn dan na 
het wassen en in een geschikte vloei-
stof brengen klaar om getransplanteerd 
te worden. Er worden zo’n 8-11x106 
CD34+-cellen getransplanteerd per kg 
lichaamsgewicht van de ontvanger. Dit 
gebeurt zonder dat er enige andere the-
rapie wordt opgestart om GVHD tegen 
te gaan.

Tweede fase, bereiding van een ATIR- 
infuus. In het laboratorium worden be-
straalde patiëntencellen gemengd met 
cellen van de donor. Het zijn cellen van 
het immuunsysteem. De cellen van de 
patiënt kunnen bepaalde T-cellen van 
de donor activeren, deze T-cellen zou-
den verantwoordelijk worden voor een 
GVHD bij de patiënt, tenzij ze verwijderd 
worden. Voor deze eerste stap wordt het 
celmengsel vier dagen geïncubeerd. Op 
de vijfde dag wordt TH9402 toegevoegd 
aan de cellen. TH9402 wordt voorname-
lijk (uitsluitend) geabsorbeerd door de 
geactiveerde T-cellen. Nadat de kleur-
stof voldoende tijd heeft gehad om in 

de cellen binnen te dringen en nadat 
niet-geabsorbeerde kleurstof is verwij-
derd wordt het celmengsel belicht met 
540nm licht. Deze belichting veroorzaakt 
celdood van de ‘gekleurde’ cellen. De an-
dere cellen blijven ongemoeid.
Hetgeen overblijft is een celsuspensie 
waarin heel wat immuuncompetente 
cellen zitten van de donor, die dus door 
het getransplanteerde systeem met rust 
gelaten zullen worden. Maar er zitten 
dus ook memorycellen in die geacti-
veerd kunnen worden om bijvoorbeeld 
een virale infectie te bestrijden of om re-
siduele leukemiecellen op te ruimen. En 
vooral, de oorzaak van GVHD is hiermee 
netjes weggenomen.

Dit ATIR-infuus wordt na 28 dagen gege-
ven en kan eventueel nog eens herno-
men worden, of dit zal gebeuren hangt 
af van de klinische testen die nu nog 
lopen.

Resultaten tot nu?
Ook voor een ex vivo procedure zoals 
deze moeten de autoriteiten hun toe-
stemming geven. In Europa (EU) is dat 
het EMA (Europees Medicijnen Agent-
schap, nu nog in Londen), voor de Ver-
enigde Staten is dat het bekende FDA. 
Op dit ogenblik wordt er vooral naar 
twee toepassingen gekeken, enerzijds 
patiënten met leukemie en anderzijds 
patiënten met thalassemie.
Omdat het hier om zeldzame ziekten 
(weesziekten) gaat is het niet evident 
om grote fase-III klinische testen uit te 
voeren. In dit geval heeft het EMA de 
speciale status voor een weesgenees-
middel toegekend.
De fase II-testen zijn ondertussen suc-
cesvol afgerond met 23 patiënten met 
AML (16) en ALL (7) (acute myeloïde leu-
kemie, acute lymfatische leukemie), die 
na een eerste behandeling in remissie 
waren met een hoge kans op een herval. 
In deze 23 patiënten werd geen graad 
III/IV acuut GVHD vastgesteld en drie 
gevallen van graad II acuut GVHD. Eén 
patiënt had chronisch ernstig GVHD. 

Nevenwerkingen van de procedure wer-
den niet waargenomen.
Van de 23 patiënten overleden er ten 
slotte drie aan de gevolgen van een fa-
tale infectie en één patiënt overleed we-
gens progressie of herval van de ziekte.
In vergelijking met de standaardbehan-
deling (het zogenaamde Baltimore-pro-
tocol) is het resultaat significant beter, 
al is de ‘overal survival’ dat niet. Omdat 
er geen chemotherapeutica en immu-
nosuppressiva gebruikt worden is de 
levenskwaliteit potentieel beter.

Volgende stappen
De volgende stap is uiteraard het aantal 
patiënten in een klinische fase III-test 
te vergroten, er wordt op 200 patiën-
ten gemikt, om met zekerheid zowel de 
positieve resultaten te bevestigen als 
de veiligheid. Aangezien het hier om 
een weesziektetoepassing gaat, kan er 
tijdens deze fase al een aanvraag om 
voorwaardelijke toegang tot de markt 
gevraagd worden, hetgeen ondertussen 
ook al gebeurd is.
Bij dit fase III-onderzoek zijn ook vier 
Belgische ziekenhuizen betrokken. Er 
wordt gehoopt dat de fase III ergens in 
2019 afgerond zal zijn.
Het spreekt vanzelf dat Kiadis deze 
technologie ook naar andere weesziek-
ten indien toepasbaar zal uitbreiden en 
ß-thalassemie major is de eerste. De hy-
pothese is duidelijk, door de hematopo-
etische stamcellen te vervangen kunnen 
er normale rode bloedcellen gevormd 
worden. Maar er is nog veel onbekend, 
zal het effect blijvend zijn, zonder toxi-
citeiten enzoverder. De enige oplossing 
om meer te leren is een voorzichtige 
fase I/II klinische test waarbij in pedia-
trische patiënten onderzoek zal gedaan 
worden.

Besluit
Dit ziet er veelbelovend uit, in hoeverre 
Kiadis Pharma zijn proces en procedure 
met patenten heeft kunnen beschermen 
is niet duidelijk maar wel wenselijk, ko-
ken kost immers geld en in dit geval heel 
veel geld. In 2015 heeft het bedrijf nog 
bijna 35 miljoen euro opgehaald om het 
onderzoek te financieren. Tot op heden 
zijn er evenwel nog geen inkomsten zo-
dat er alleen geld wordt ‘opgebrand’. ❚

Erik Briers PhD
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Figuur 2: Schema van de ATIR101-procedure.
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Dendritische cellen in de 
behandeling van kanker
Bij de bescherming van een organisme 
zijn er naast de klassieke belagers van 
buitenaf, bacteriën, virussen, schimmels 
etc. ook interne belagers zoals goed- en 
kwaadaardige tumoren. Deze laatste 
ontstaan na processen waarbij niet-ge-
wenste mutaties in het DNA van cellen 
toenemen, waardoor deze gewijzigde 
cellen de kans krijgen uit te groeien tot 
een stabiele populatie cellen met een 
eigen dynamiek. Deze dynamiek is even-
wel niet in het voordeel van de gastheer 
en zal niet zelden tot de dood en ernsti-
ge ziekte leiden.
In de eerste stappen van de tumorgene-
se slaagt het immuunsysteem er meest-
al nog in om de weinige vreemde cellen 
weg te werken, maar dit vereist dat deze 
cellen voldoende herkend worden als 
vreemd. Ons immuunsysteem mag na-
melijk ons eigen lichaam niet aanvallen 
zoals bij een auto-immuunziekte. Maar 
deze autoprotectie maakt het dan ook 
moeilijk voor het immuunsysteem om 
een tumor die toch essentieel van ons-
zelf blijft als vreemd te herkennen. Het 
kan dan ook enkele generaties celmuta-
ties vergen voor het zover is.
Als het dan zover is, moet het immuun-
systeem zowel antistoffen als cytotoxi-
sche cellen gaan produceren, die ui-
teraard afgestemd moeten zijn op het 
te bestrijden celtype. Centraal hierbij 
staan antigenpresenterende cellen, zo-
genaamde APC’s (antigen presenting 
cells). Dendritische cellen zijn hierbij een 
essentieel celtype.

TriMix  
en dendritische cellen
Om dit verhaal kort te houden, begin 
van de jaren ‘90 werd het mogelijk om 
in het laboratorium dendritische cellen 
te ontwikkelen vanuit monocyten (jon-
ge witte bloedcellen). Deze monocyten 
moeten hiervoor onder de juiste condi-
ties een zestal dagen rijpen tot onrijpe 
dendritische cellen. Bij onderzoek is ge-
bleken dat deze dendritische cellen aan 
hun membraan TLR4-receptoren dragen 
(Toll-Like Receptor-4) die door lipopo-
lysachariden (LPS) gestimuleerd wordt. 
Deze komen voor in de microbiologische 
wereld maar niet op zoogdiercellen. LPS 
of endotoxines kunnen toxisch zijn.
Het VUB-laboratorium en andere heb-
ben in het verleden een caTLR-4 ontwik-
keld, een eiwit dat zonder LPS de den-
dritische cellen activeert om antigenen 
te presenteren via MHC-I en -II. Om het 
plaatje volledig te maken kan deze ac-
tivatie nog sterk versterkt worden door 
het ligand van de CD40-receptor (CD4+ 
T-celantigeenpresentatie) en CD70 (sti-
muleren van de CD8+-T-cellen). Dit vormt 
samen de TriMix. Maar in deze mix zitten 
hoger omschreven moleculen niet, maar 
wel het mRNA dat door de cellen kan 
gebruikt worden om deze moleculen of 
eiwitten te maken. Om ze in de imma-
ture dendritische cellen binnen te smok-
kelen, wordt gebruikgemaakt van een 
bekende techniek: elektroporatie. 
TriMix alleen levert geactiveerde dendri-
tische cellen op die evenwel immunolo-
gisch nog niet gedetermineerd zijn. Dit 
wil zeggen, het zijn nog geen antigeen-

presenterende cellen. Daartoe moeten 
zij een eiwit in stukjes breken en deze 
antigenen op hun oppervlak presente-
ren in hun MHC-I en –II-complexen. Het 
mooiste zou zijn om zelf te bepalen welk 

antigeen gepresenteerd zal worden. Dit 
zal natuurlijk van tumor tot tumor ver-
schillen en het hoeft daarbij niet alleen 
over kanker te gaan. Je kan je ook zo 
voorstellen dat je een ernstige infectie 

eTheRNA is een spin-off van de VUB 
ontstaan in 2013 naar aanleiding van 
de succesvolle resultaten behaald 
met het onderzoek in verband met 
immunotherapie. Hier volgt het verhaal.

eTheRNA Immunotherapies NV
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Meer dan 500 
medewerkers, waaronder 

230 wetenschappers, werken 
mee aan 100 wetenschappelijke 

projecten gefinancierd door Belgische 
of internationale partners en 
opdrachtgevers. Voor meer 

informatie over onze projecten en 
activiteiten: www.wiv-isp.be.

Voor de dienst Kwaliteit  
van medische laboratoria

De dienst ‘Kwaliteit van medische 
laboratoria’ is verantwoordelijk voor de 
opvolging van de kwaliteit van de laboratoria 
van klinische biologie en pathologische 
anatomie in België. Deze dienst organiseert 
de externe kwaliteitsevaluaties (EKE) op 
nationaal niveau en voert inspecties 
uit in de laboratoria.

Profiel: arts of apotheker 
klinisch bioloog of doctor 
in de (bio)-medische 
wetenschappen met 
minstens 3 jaar 
ervaring in de  
klinische biologie.

Wetenschappelijk 
medewerker –  
EKE klinische biologie

U neemt deel aan de organisatie van de 
externe kwaliteitsevaluties (EKE), verwerkt 
de resultaten in rapporten, bespreekt ze 
met experten en publiceert de bevindingen 

in wetenschappelijke 
tijdschriften.

U maakt deel uit van het 
team van technische 

auditoren.
U bent vertrouwd 

met de wetgeving 
betreffende de 
erkenningen van de 

medische laboratoria 
voor klinische biologie.

Stuur uw 
kandidatuur door  
via onze website  

www.wiv-isp.be/jobs  
(bij voorkeur voor 30 september).

Interesse/meer info? 
Contacteer Stefaan Vernaeve of 

Dorothée Hanin  
( 02 642 50 16  

of jobs@wiv-isp.be)
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op deze wijze zou kunnen aanvallen. 
Daarom wordt samen met het TriMix 
mRNA ook mRNA toegevoegd dat co-
deert voor bijvoorbeeld melanoomanti-
genen, zoals gp100, tyrosinase, MAGE.
A3 of MAGE.C2.
Deze dendritische cellen presenteren 
dan niet alleen het gewenste tumoran-
tigeen aan T-lymfocieten, ze zijn boven-
dien matuur, wat belangrijk is. Immature 
APC’s geven eerder aanleiding tot tole-
rantie, hetgeen beslist niet de bedoeling 
is.
De CD4+-T-cellen zullen na activering 
met antigenen gepresenteerd door de 
MHC-II-moleculen van de APC uitgroeien 
tot effector T-helpercellen die hulp zullen 
verlenen aan B-cellen en cytotoxische 
CD8+-T-cellen. De B-cellen worden aan-
gezet tot de productie van antilichamen 
tegen het antigeen. Deze antilichamen 
zullen daarna hun aandeel hebben in 
de afweer door bemiddeling van andere 
cellen, zoals NK-cellen die een target dat 
met antilichamen gemerkt is, herkennen 
en het kunnen vernietigen.
De CD8+-T-cellen worden geactiveerd 
indien hun T-celreceptor een anti-
geen herkent dat door aan APC in een 
MHC-I-molecule gepresenteerd wordt. 
Deze CD8+-T-cellen ontwikkelen zich dan 
tot cytotoxische T-cellen die bij contact 
met een (tumor)cel die de juiste antige-
nen draagt, aan deze zullen binden om 
daarna een soort biologische oorlog op 
te starten met moleculen die uiteindelijk  
de (tumor)cel zullen vernietigen of tot 
apoptosis brengen.

CTLA-4, een spelbreker
Cytotoxic T-lymphocyte associated pro-
tein 4 (CTLA-4) is een regulerend eiwit 
dat de stimulering van T-cellen in goede 
banen moet leiden. Het zorgt voor be-
scherming tegen auto-immuunreacties 
en tolerantie voor ‘zelfantigenen’. 
Indien T-cellen permanent blootgesteld 
worden aan tumorgeassocieerde antige-
nen zal dit tot persisterend hoge expres-
sie van CTLA-4 leiden en immuuncellen 
die niet langer zullen reageren op de 
tumorantigenen. Tumorantigenen lijken 
uiteraard erg op ‘zelfantigenen’ omdat 
ze uitgedrukt worden door gemuteerde 
eigen (‘zelf’)cellen.
Daardoor is het niet voldoende om de 
juiste antigenen te presenteren en zeer 
actieve dendritische cellen te hebben 
of deze aan te maken, het T-celactiva-
tieproces moet ook constant kunnen 
doorgaan, en dan is CTLA-4 een ernstige 
spelbreker. 

Zijn we daar dan iets 
mee?
Wel, dat heeft de VUB-UZ Brussel mooi 
in een toepassing gebracht en uitgetest 
bij patiënten met gevorderd melanoom. 
Eerst en vooral zorgen zij ervoor dat het 
juiste antigeen gepresenteerd wordt 
door niet alleen het TriMix-mengsel in 

de dendritische cellen binnen te smok-
kelen, maar ook het mRNA van bekende 
melanoomantigenen. Op basis van voor-
afgaand werk werden vier melanoom-
geassocieerde antigenen uitgekozen die 
door de meeste melanoomcellen wor-
den uitgedrukt, waarvan hun mRNA-se-
quentie bekend is en men weet dat het 
lichaam er immunologische afweerreac-
ties tegen kan opbouwen. Daarbij is het 
niet belangrijk dat de dendritische cel 
dit antigeen (een eiwit) in al zijn com-
plexiteit gaat nabouwen, het geprodu-
ceerde eiwit moet toch in kleine stukjes 
afgebroken worden om ter hoogte van 
de celmembraan in de MHC-I- en II-com-
plexen te presenteren.
In de praktijk wordt er per cel slechts 
één tumorantigeen mRNA binnenge-
smokkeld zodat elke cel de epitopen van 
één antigeen zal presenteren. Dit levert 
voor vier melanoomantigenen vier sub-
populaties van dendritische cellen op 
die voor gebruik gemengd worden.
Op zich kan het toedienen van dit meng-
sel aan een patiënt met melanoom al 
antilichamen, effector-T-helpercellen en 
cytotoxische T-cellen opleveren, maar 
door de costimulering van CTLA-4 zou 
het T-celactivatieproces niet lang duren 
en tot stilstand komen met een minder 
krachtige T-celreactie tot gevolg. 

Maar indien de patiënt op hetzelfde 
moment behandeld wordt met een an-
tilichaam dat CTLA-4 blokkeert, kan de 
immuunreactie of immuunstimulatie 
netjes verder lopen, hetgeen in theorie 
zal leiden tot een grotere reactie van het 
immuunsysteem, een grondigere vernie-
tiging van de tumorcellen en een lange-
re overleving van de patiënt. In principe 
zou dit dus een mooie immuuntherapie 
kunnen opleveren, zelf het tumorgeas-
socieerde antigeen kiezen en gelijktijdig 
CTLA-4 blokkeren toch…

The proof is in the pudding
Een wetenschapper wil het altijd bewe-
zen zien. Al is het idee nog zo goed, je 
weet nooit en zeker niet in een complex 
biologisch systeem of het ook werkt.
De VUB-UZ Brussel heeft in verband met 
melanoom eerst voorzichtig klinische 
fase I-testen uitgevoerd om na te gaan 
of het in de werkelijkheid wel werkt, de 
dosis te bepalen en uiteraard om na te 
gaan of de therapie niet giftig is (2)
De laatste klinische test was van het 
fase II-niveau, waarbij er ook al naar de 
benefit/risk-verhouding wordt gekeken, 
maar waarbij het aantal behandelde 
patiënten niet te groot diende te zijn. 
Een belangrijke beperking van deze fase 
II is wel dat er geen tweede populatie 
van patiënten werd meegenomen om 
mee te vergelijken. Al is dit kort door de 
bocht, melanoom is niet zeldzaam en 
ondertussen weten de specialisten pre-
cies wat een patiënt met een gemetas-
taseerd melanoom als toekomst heeft 
met de diverse behandelingen.

Hoe verloopt de behandeling met Tri-
MixDC-MEL? Bij de patiënt wordt bloed 
afgenomen en hieruit worden de mono-
cyten afgezonderd. De monocyten wor-
den in vitro gekweekt en worden met de 
juiste mix gestimuleerd om dendritische 
cellen te ‘worden’ die na een zestal dagen 
geïsoleerd worden. De geoogste dendri-
tische cellen (nog immatuur) worden in 
vier delen verdeeld en elk van de vier de-
len wordt ge-elektroporeerd, waarbij het 
TriMix-mRNA-mengsel (caTLR4, CD40L 
en CD70), samen met het mRNA van één 
van de vier melanoomgeassocieerde 
antigenen (telkens aan een MHC-II-tar-
getsignaal DC.LAMP) in de dendritische 
cellen wordt binnengebracht.
De vier delen worden daarna in gelijke 
hoeveelheden gemengd alvorens ze toe 
te dienen aan de patiënt.
Bij de behandeling zelf krijgen de ge-
selecteerde patiënten een combinatie 
van de dendritische cellen mix (Tri-
MixDC-MEL) en een antilichaam om 
CTLA-4 te blokkeren. 
De behandeling start met een infuus 
met ipilimumab, gevolgd door een intra-
veneuze en intradermale toediening van 
de TriMixDC-MEL-cellen. 
Ipilimumab wordt op zich al gebruikt 
bij de behandeling van patiënten met 
melanoommetastasen, hetgeen een 
beperkte verbetering van de overleving 
(OS, overall survival) geeft. 

De klinische fase II-test en 
de resultaten
39 patiënten werden geïncludeerd, alle-
maal hadden ze gevorderd melanoom 
(stadia III of IV), meestal met metastase 
en allemaal hadden ze reeds een eerste 
niet langer succesvolle behandeling ach-
ter de rug. Belangrijk was dat deze pati-
enten daarvoor nog niet met een CTLA-4 
antilichaam behandeld waren.

Nevenwerkingen, op de plaats van de 
injectie, hadden alle patiënten een reac-
tie die als een graad twee werd geklas-
seerd. Ook rillingen na de infusie (38,5%) 
kwamen veel voor evenals griepachtige 
symptomen (84,6%). 59% van de patiën-
ten hadden last van dermatitis, enkele 
hadden ook andere nevenwerkingen 
maar de meerderheid waren graad 2 
of graad 3. Eén casus van een graad 4  
hepatitis werd vastgesteld.

Aan de andere kant waren de resultaten 
inzake tumorcontrole goed (ziektecon-
trole DCR). Melanoom is een tumor met 
een slechte prognose zodat vooruit-
gang in maanden en zelfs weken wordt  
geteld. 
Na zes maanden behandeling was er 
voor 51% van de patiënten ziektecontro-
le (DCR), en 38% van de patiënten toon-
den zelfs een objectieve tumorrespons 
met bij 20% van de patiënten een com-
plete respons. We mogen hierbij niet uit 
het oog verliezen dat de geselecteerde 
patiënten erg slechte vooruitzichten 

hadden, wat verklaart dat uiteindelijk 
25 (64%) patiënten bij de laatste analyse 
overleden waren aan de gevolgen van 
hun melanoom. De veertien patiënten 
die nog in leven waren kregen hun be-
handeling (start) 157 weken daarvoor 
(72-185 weken).

De eindconclusie van deze klinische fase 
II-test is dat er een aanzienlijk aantal 
patiënten is die onder zeer ongunstige 
omstandigheden in de behandeling zijn 
gestapt om met aanvaardbare neven-
werkingen zes maanden tumorcontrole 
te bereiken bij 51% van de behandelde 
patiënten. Van de patiënten overleefden 
59% één jaar, 38% twee jaar en 34% drie 
jaar en meer… Zoals ook bij andere be-
handelingen was ook hier de prognose 
minder goed voor patiënten met hersen-
metastasen. 

Besluit
Kanker behandelen is complex en het 
inzetten van immuuntherapieën is nog 
complexer, zeker indien we het proces 
willen sturen. De VUB UZ-Brussel is erin 
geslaagd om bij melanoom het immuun-
proces en de ‘vaccinatie’ te sturen door 
een combinatie van stimulerende facto-
ren voor de dendritische cellen, selectie 
van tumorantigenen en regulerende fac-
toren die de immuunrespons afremmen. 
Uiteraard is dit niet het finale resultaat, 
bijkomende klinische testen zullen moe-
ten aantonen of deze behandeling voor-
delen biedt in vergelijking met andere 
modaliteiten. Maar het is zeker dat deze 
aanpak het verdient om nader onder-
zocht te worden voor melanoom en te 
worden uitgebreid naar andere kankers 
en eventueel andere ziekten waarbij  
immuuntherapie een optie is. ❚

Erik Briers PhD
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Empagliflozine vertraagt de evolutie 
van diabetische nefropathie en 
vermindert de complicaties
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Empagliflozine beschermt het hart, maar uit de nieuwe analyse blijkt dat 

toediening van deze SGLT2-remmer boven op een klassieke behandeling bij 

patiënten met een hoog cardiovasculair risico ook de nieren beschermt, de 

achteruitgang van de nierfunctie afremt en het risico op ernstige complica-

ties vermindert, zoals het moeten starten van dialyse. 

NEFROPATHIE: EEN BEDREIGING VOOR ALLE DIABETESPATIËNTEN

Diabetische nefropathie is een ernstige microvasculaire complicatie van di-

abetes die in een vroeg stadium optreedt en traag en stil evolueert. Meer 

dan 70% van de type 2-diabetespatiënten loopt een risico of vertoont al een 

min of meer ernstige nierinsufficiëntie op het ogenblik dat de diagnose van 

diabetes wordt gesteld. Bij een goed derde van die patiënten zal de nier-

functie blijven achteruitgaan tot een terminaal stadium van nierfalen, waar 

een dialyse en/of niertransplantatie noodzakelijk wordt. Diabetes is een van 

de belangrijkste oorzaken van terminaal nierfalen. Daarnaast mogen we niet 

vergeten dat nierinsufficiëntie invloed heeft op het hart en dat deze aandoe-

ning het risico op een cardiovasculair accident en overlijden verviervoudigt.

EINDELIJK EEN EVALUATIE VAN DE KLINISCHE CRITERIA

Het ontstaan of de evolutie van diabetische nefropathie kan het best worden 

tegengegaan door van meet af aan te zorgen voor een goede glykemiecon-

trole. Meerdere meta-analyses en grote klinische studies – UKPDS en AD-

VANCE zijn het vaakst in de media geweest maar we kunnen er nog andere 

noemen – hebben aangetoond dat een strikte glykemiecontrole positieve in-

vloed heeft op de diabetische nefropathie. Die studies zijn echter uitgegaan 

van surrogaatcriteria, biologische markers vaak, en surrogaatcriteria verta-

len zich niet per se in een verbetering van de overleving of de levenskwali-

teit, of in een lagere frequentie van late complicaties. De EMPA-REG-studie 

heeft het effect van empagliflozine op de nieren geanalyseerd aan de hand 

van harde klinische criteria, zoals late complicaties van diabetische nefropa-

thie.

EMPAGLIFLOZINE EN MICROVASCULAIRE COMPLICATIES

De EMPA-REG-studie heeft ook het effect van empagliflozine op de micro-

vasculaire complicaties van diabetes geëvalueerd. Dat gebeurde via een 

secundair samengesteld eindpunt van starten van fotocoagulatie, optreden 

van een glasvochtbloeding, blindheid door diabetes en optreden of vererge-

ring van nefropathie. Het relatieve risico op optreden van dat eindpunt was 

38% lager in de empagliflozinegroep dan in de placebogroep. Dat was nage-

noeg volledig te danken aan het gunstige effect op de renale eindpunten, 

wat voor de onderzoekers een reden was om de effecten van een behande-

ling met empagliflozine op de nieren gedetailleerd te analyseren.

EMPAGLIFLOZINE BESCHERMT DE NIEREN 

De EMPA-REG-studie werd uitgevoerd bij type 2-diabetespatiënten met 

een hoog cardiovasculair risico en een eGFR (geraamde glomerulusfiltratie-

snelheid) van 30 ml/min/1,73m² of hoger – patiënten dus met een normale 

nierfunctie of in het slechtste geval een matige nierinsufficiëntie. De pati-

enten werden in twee even grote groepen ingedeeld. Eén groep kreeg een 

placebo en de andere empagliflozine 10 of 25mg/d, boven op de klassieke 

behandeling van de type 2-diabetes en de eventuele cardiometabole afwij-

kingen. Het renale eindpunt was het optreden of een verergering van ne-

fropathie, gedefinieerd als volgt:

- progressie naar macroalbuminurie  

(urinaire albumine-excretie per gram creatinine > 300mg/g);

- verdubbeling van het serumcreatinine  

met een eGFR < 45ml/min/1,73m²; 

- starten van dialyse;

- overlijden als gevolg van de nieren.

De frequentie van optreden van het samengestelde eindpunt was 39% lager 

in de empagliflozinegroep dan in de placebogroep.

Bij analyse van de verschillende items van het samengestelde eindpunt heb-

ben de onderzoekers het volgende vastgesteld: een significante daling van 

het risico op progressie naar macroalbuminurie met 38%, een daling van het 

aantal keren dat het serumcreatinine verdubbelde met 44%, en een daling 

van de noodzaak om dialyse te starten met 55%. De auteurs zagen ook een 

significante daling van het risico op ontstaan of verergering van nefropathie 

(primair eindpunt) of cardiovasculaire sterfte met 39%, en een al even sig-

nificante daling van een samengesteld eindpunt van verdubbeling van het 

serumcreatinine, starten van dialyse of renale sterfte met 46%.

TRAGERE ACHTERUITGANG VAN DE NIERFUNCTIE

Ook interessant is de significant tragere achteruitgang van de nierfunctie 

in de groep die werd behandeld met empagliflozine. Na een daling van de 

eGFR tijdens de eerste 4 weken behandeling met empagliflozine bleef de 

eGFR stabiel gedurende de hele periode van actieve behandeling en steeg 

de eGFR weer tegen het einde van de behandelingsperiode en gedurende 

de hele follow-up. In de placebogroep daarentegen daalde de eGFR traag 

van bij de inclusie tot week 192. Al bij al was de eGFR ongeveer 4,7ml/

min/1,73m2 hoger in de empagliflozinegroep dan in de placebogroep. Een 

significant verschil.

De presentatie van de resultaten van de LEADER-studie op het ADA-congres dit 
jaar in New Orleans heeft veel weerklank gekregen in de media. Diabetologen en 
nefrologen hadden echter nog meer belangstelling voor een nieuwe en unieke analyse 
van de resultaten van de EMPA-REG-studie. Het onderwerp hiervan is een van de 
belangrijkste microvasculaire complicaties van diabetes: diabetische nefropathie.

Te onthouden

Bij type 2-diabetespatiënten met een hoog cardiovasculair risico 
vertraagt empagliflozine boven op de conventionele behandeling de 
progressie van diabetische nefropathie. Empagliflozine verlaagt ook 
het risico op ernstige renale accidenten significant.

Referentie
1. Wanner C. et al. for the EMPA-REG investigators. N Engl J Med, online gepubliceerd op 14/06/2016. 
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Voetbal, met oled of led?
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TECHNOLOGIE

In deze voetbaltijden wil iedereen 
de prestaties van de spelers met 

de best mogelijke beeldkwaliteit 
bewonderen. Er is veel aandacht 

voor de nieuwe technologieën 
op het gebied: de oled-schermen 

concurreren met de lcd/led-panelen. 
Een stand van zaken.

O led staat voor organic light emitting diode, 
organische lichtemitterende diode in het  
Nederlands. Bij lcd-schermen – liquid crystal 

display, of vloeibaar kristalscherm – is het paneel op-
gebouwd uit een zeer groot aantal vloeibare kristallen 
met achtergrondvoorlichting  door middel van dunne 
tl-buizen (tot voor kort) of leds (light-emitting diode, 
lichtemitterende diode). Al naargelang de plaatsing 
van deze laatste is er sprake van Edge LED (aan de 
zijkanten van het paneel) of Full LED (op het gehele 
paneel). Het door de achtergrondverlichting geprodu-
ceerde licht verlicht de vloeibare kristallen en daarna 
filters die verantwoordelijk zijn voor de kleur. Elke 
pixel van het scherm bestaat uit drie subpixels (rood, 
groen en blauw) die een specifieke kleur kunnen weer-
geven.

Bij de oled-techniek is er geen achtergrondverlichting 
nodig, omdat de organische diodes zelf licht produce-
ren. Merk hier op dat de Koreaanse fabrikant LG een 
witte pixel heeft toegevoegd om de helderheid van 
het scherm te versterken en zodoende de zwakte van 
de blauwe component te ondervangen die minder 
zal worden gebruikt. De organische component van 
de diode heeft als voordelen: lichtheid, flexibiliteit en 
transparantie.

Door zijn eigen licht af te geven maakt de oled het 
mogelijk een totaal zwart te verkrijgen, aangezien het 
scherm de pixel gewoon uitschakelt op de plek waar 
het zwart moet weergeven. Het contrast wordt dus aan-
zienlijk verhoogd ten opzichte van de conventionele  
lcd/led-schermen. De oled overtreft de andere techno-
logie ook door zijn hogere reactiviteit. Daar waar de 
beste lcd/led-panelen tot 2 milliseconden (ms) kunnen 
dalen om van status te veranderen (remanentietijd), 
daalt de oled tot 0,1ms, waardoor er een ogenblikke-
lijke verandering wordt veroorzaakt. Concreet vertaalt 
zich dat in bewegende objecten die niet aan scherpte 
verliezen, in tegenstelling tot de lcd/led-panelen die 
tot dusver vaak last hebben van lichte strepen langs 
objecten of mensen in beweging.

Duurzaamheid en prijs
Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn in de 
wereld van de organische diodes. Zo is de levensduur 
van oleds slechts 40.000 uur tegenover 80.000 uur con-
tinu voor de andere technologieën. Dit komt neer op een 
gemiddelde levensduur van negen jaar tegenover vier en 
een half jaar voor de oled. Hieraan moet worden toege-
voegd dat de fabrikanten dit criterium voortdurend ver-
beteren. Bij veroudering verliezen de oled-panelen aan 
helderheid maar ook aan kleurechtheid, omdat de rode, 
groene en blauwe subpixels in verschillende tempo’s aan 
intensiteit verliezen.

Een ander zwak punt van de oled-schermen is de prijs. 
We hebben het hier over €4.000 tot €30.000… Zodra de 
massaproductie begonnen is, zullen deze prijzen uiter-
aard dalen. Maar ondertussen… Een reden voor deze (te) 
hoge prijzen: oled-panelen moeten vervaardigd worden 
in een perfect gecontroleerde omgeving, omdat ze zeer 
slecht tegen vocht kunnen.

Als u uitkijkt naar een oled-tv, weet dan dat LG er de vaan-
deldrager van is. De Koreaanse fabrikant biedt een com-
pleet assortiment van zowel vlakke als gebogen modellen, 
in UltraHD 4K- en FullHD-resolutie, en ook in verschillen-
de formaten. Bovendien zijn sommige modellen uitgerust 
met een Harman/Kardon-soundbar. Om een idee te gege-
ven, het model 77G6V (UltraHD 4K, gebogen, diagonaal 
77cm) wordt aangeboden voor ongeveer €9.000. Er be-
staan echter vlakke modellen met een kleinere diagonaal 
vanaf €2.000. Bij Panasonic kost een 65” (TX-65CZ950) 
dan weer €10.000, terwijl Philips er ook over denkt om 
de markt te betreden. B&O en Samsung zullen zich naar 
verwachting bij dit clubje aansluiten in 2017.

Moeten we dieper  
in onze zak tasten?
Moeten we na al die gloedvolle betogen voor de oled, met 
toch een paar kanttekeningen, onze (dikke) spaarpot bre-
ken om in zeer hoge definitie met levendige kleuren en 
een diep zwart tv te kijken? Het antwoord is gelukkig neen, 

want de lcd/led-technologie heeft aanzienlijke vooruit-
gang geboekt en kan tv’s van vergelijkbare kwaliteit met 
die van de oleds aanbieden tegen lagere prijzen. Hiervoor 
heeft de Ultra HD Alliance – bestaande uit de grootste 
merken van de markt, waaronder Sony, Panasonic, Sams-
ung, LG, Disney, 20th Century Fox en ook Netflix – een lijst 
opgesteld van de vereiste minimum karakteristieken om 
in aanmerking te komen voor Ultra HD (UHD)-certificering 
teneinde de opkomst te bevorderen van een 4K-ervaring 
die een minimumkwaliteit impliceert.
UHD staat voor een reeks beelddefinities, maar ook 
voor een kleurverwerking en een groot aantal parame-
ters die bepalend zijn voor een zekere beeldkwaliteit. 
Het lijkt dus op 4K+. Voorbeelden ervan zijn de tele-
visietoestellen van de DX-serie van Panasonic en de 
SUHD-serie van Samsung SUHD. De kleuren van de 
truitjes van de spelers en de scherpte van het gras zijn 
nog nooit zo nauwkeurig geweest.

Andere stukjes van de puzzel
De fabrikanten hebben nog andere bijdragen geleverd 
voor optimale beeldkwaliteit, zoals local dimming voor 
een betere contrastratio. Het gaat hierbij om het vermo-
gen van een scherm om zeer laag te gaan in de helderheid 
van de donkere zones van het beeld, zonder daarom de 
helderheid van de zeer heldere zones te verminderen. Het 
idee bestaat erin de intensiteit van de achtergrondverlich-
ting achter de donkere zones van het beeld te verminderen 
om een echte diepte te geven aan zwart en diep donker-
grijs. De achtergrondverlichting moet echter helder blijven 
achter de lichtere zones om geen details te verliezen. Dat 
wordt dus local dimming of micro dimming genoemd. 
Deze televisies zijn beschikbaar voor €1.000 tot €3.000.

Kortom, de oled is vandaag het beste wat er wordt ge-
maakt qua nauwkeurigheid en contrast. Maar voor een 
zeer hoge prijs. Terwijl de lcd/led-schermen aanzienlijke 
vooruitgang hebben geboekt. Uw ogen zullen het verschil 
niet zien. En uw portemonnee zal u dankbaar zijn. ❚

Frans De Kuyssche

DE OLED 77G6V 
(UltraHD 4K, gebogen, diagonaal 77cm)  
van LG wordt aangeboden voor ongeveer 
€9.000.

DE LCD/LED PHILIPS 65” 8901 
is uitgerust met het AmbiLux-systeem 

en negen picoprojectoren aan de 
achterkant van het televisietoestel 

(ongeveer €2.000).
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 Victoza® 6 mg/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. Samenstelling: 6 mg/ml liraglutide (humaan 
glucagon-achtig peptide-1 (GLP-1)-analoog, rDNA). Een voorgevulde pen bevat 18 mg liraglutide in 3 ml. 
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie. Heldere, kleurloze of nagenoeg kleurloze, isotone oplossing; 
pH=8,15. Indicatie: Victoza is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2 om 
glykemische controle te bereiken als: Monotherapie: Wanneer dieet en lichaamsbeweging alleen onvoldoende 
glykemische controle geven bij patiënten voor wie het gebruik van metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg 
van intolerantie of contra-indicaties. Combinatietherapie: In combinatie met orale glucoseverlagende 
geneesmiddelen en/of basale insuline als deze, samen met dieet en lichaamsbeweging, onvoldoende glykemische 
controle geven. Dosering en wijze van toediening: Dosering: Ter verbetering van de gastro-intestinale 
verdraagbaarheid is de startdosering 0,6 mg liraglutide per dag. Na ten minste één week moet de dosering worden 
verhoogd naar 1,2 mg. Enkele patiënten hebben naar verwachting baat bij een verhoging van de dosering van 1,2 
mg naar 1,8 mg en op basis van klinische respons kan de dosering, na ten minste één week, worden verhoogd 
naar 1,8 mg om de glykemische controle verder te verbeteren. Doseringen hoger dan 1,8 mg per dag worden niet 
aanbevolen. Victoza kan worden toegevoegd aan een bestaande behandeling met metformine of aan een 
combinatiebehandeling met metformine en thiazolidinedion. De huidige dosis metformine en thiazolidinedion kan 
ongewijzigd worden voortgezet. Victoza kan worden toegevoegd aan een bestaande behandeling met een 
sulfonylureumderivaat of aan een combinatiebehandeling met metformine en een sulfonylureumderivaat of een 
basale insuline. Als Victoza wordt toegevoegd aan een behandeling met een sulfonylureumderivaat of basale 
insuline, moet een verlaging van de dosis sulfonylureumderivaat of basale insuline worden overwogen om het risico 
op hypoglykemie te verlagen. Zelfcontrole van bloedglucosewaarden is niet nodig om de dosering van Victoza aan 
te passen. Bij het starten van de behandeling met Victoza in combinatie met een sulfonylureumderivaat of een 
basale insuline, kan zelfcontrole van de bloedglucosewaarde echter nodig zijn om de dosis van het 
sulfonylureumderivaat of de basale insuline aan te passen. Specifi eke doelgroepen: Oudere patiënten (> 65 jaar): 
Er is geen dosisaanpassing nodig op basis van leeftijd. Er is beperkte therapeutische ervaring bij patiënten ≥ 75 
jaar. Nierinsuffi ciëntie: Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met lichte of matig ernstige nierinsuffi ciëntie 
(respectievelijke creatinineklaring 60-90 ml/min en 30-59 ml/min). Er is geen therapeutische ervaring bij patiënten 
met ernstige nierinsuffi ciëntie (creatinineklaring lager dan 30 ml/min). Victoza kan momenteel niet worden 
aanbevolen voor gebruik bij patiënten met ernstige nierinsuffi ciëntie, waaronder patiënten met End stage-nierziekte 
(ESRD). Leverinsuffi ciëntie: Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen bij patiënten met lichte of matig ernstige 
leverinsuffi ciëntie. Victoza  wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met ernstige leverinsuffi ciëntie. 
Pediatrische patiënten: De veiligheid en werkzaamheid van Victoza bij kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn niet 
vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening: Victoza mag niet intraveneus of intramusculair 
worden toegediend. Victoza wordt eenmaal daags toegediend op een willekeurig tijdstip, onafhankelijk van de 
maaltijden, en kan subcutaan in de buik, de dij of de bovenarm worden geïnjecteerd. De injectieplaats en het 
injectietijdstip kunnen zonder aanpassing van de dosis worden gewijzigd. Victoza moet echter bij voorkeur elke dag 
rond hetzelfde tijdstip worden geïnjecteerd, wanneer het meest geschikte tijdstip is gekozen. Contra-indicaties: 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Bijwerkingen: Samenvatting van het 
veiligheidsprofi el: In 5 grote klinische langetermijnstudies zijn meer dan 2.500 patiënten behandeld met alleen 
Victoza of met Victoza in combinatie met metformine, een sulfonylureumderivaat (met of zonder metformine) of 
metformine plus rosiglitazon. De meest frequent gemelde bijwerkingen tijdens klinisch onderzoek waren 
aandoeningen van het gastro-intestinale systeem: misselijkheid en diarree kwamen zeer vaak voor, terwijl braken, 
obstipatie, abdominale pijn en dyspepsie vaak voorkwamen. Bij het begin van de behandeling kunnen deze gastro-
intestinale bijwerkingen frequenter voorkomen. Bij voortzetting van de behandeling nemen deze bijwerkingen 
gewoonlijk binnen enkele dagen of weken af. Hoofdpijn en rinofaryngitis kwamen ook vaak voor. Daarnaast kwam 
hypoglykemie vaak voor, en zeer vaak als liraglutide wordt gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat. 
Ernstige hypoglykemie is voornamelijk waargenomen bij de combinatie met een sulfonylureumderivaat. Lijst van de 
bijwerkingen: Hieronder staan de bijwerkingen die zijn gemeld tijdens langetermijn fase 3-gecontroleerde studies 
en uit spontane meldingen (na het in de handel brengen). Frequenties voor gerelateerde spontane meldingen (na 
het in de handel brengen) zijn berekend op basis van hun incidentie in fase 3 klinische studies. Zeer vaak: 
misselijkheid, diarree. Vaak: rinofaryngitis, bronchitis, hypoglykemie, anorexie, eetlustafname, hoofdpijn, 
duizeligheid, verhoogde hartslag, braken, dyspepsie, pijn in de bovenbuik, obstipatie, gastritis, fl atulentie, 
abdominale distensie, gastro-oesofageale refl uxziekte, abdominale klachten, kiespijn, rash, moeheid, reacties op 
de injectieplaats. Soms: dehydratie, urticaria, pruritus, nier-insuffi ciëntie, acuut nierfalen, malaise. Zelden: 

anafylactische reacties, darmobstructie. Zeer zelden: Pancreatitis (inclusief necrotiserende pancreatitis). In een 
klinische studie met liraglutide als monotherapie werd hypoglykemie minder gemeld bij liraglutide dan bij patiënten 
die werden behandeld met de actieve comparator (glimepiride). De meest frequent gemelde bijwerkingen waren 
maagdarmstelselaandoeningen, infecties en parasitaire aandoeningen. Hypoglykemie: De meeste episoden van 
bevestigde hypoglykemie tijdens klinische studies waren mild. Er werden geen episoden van ernstige hypoglykemie 
waargenomen in het onderzoek waarin liraglutide werd gebruikt als monotherapie. Ernstige hypoglykemie kan 
soms voorkomen en is voornamelijk waargenomen als liraglutide wordt gecombineerd met een sulfonylureumderivaat 
(0,02 gevallen/patiëntjaar). Er werden zeer weinig episoden van hypoglykemie (0,001 gevallen/patiëntjaar) 
waargenomen bij de toediening van liraglutide in combinatie met andere orale bloedglucoseverlagende 
geneesmiddelen dan sulfonylureumderivaten. Het risico op hypoglykemie is laag bij gecombineerd gebruik van 
basale insuline en liraglutide (1,0 gevallen per patiëntjaar). Gastro-intestinale bijwerkingen: Wanneer liraglutide 
werd gecombineerd met metformine, maakte 20,7% van de patiënten melding van ten minste één episode van 
misselijkheid en maakte 12,6% van de patiënten melding van ten minste één episode van diarree. Wanneer 
liraglutide werd gecombineerd met een sulfonylureumderivaat, maakte 9,1% van de patiënten melding van ten 
minste één episode van misselijkheid en maakte 7,9% van de patiënten melding van ten minste één episode van 
diarree. De meeste episoden waren mild tot matig van aard en traden dosisafhankelijk op. Bij voortzetting van de 
behandeling namen bij de meeste patiënten die in eerste instantie last hadden van misselijkheid, de frequentie en 
ernst hiervan af. Patiënten ouder dan 70 jaar ondervinden mogelijk meer gastro-intestinale klachten bij behandeling 
met liraglutide. Patiënten met lichte en matig ernstige nierinsuffi ciëntie ondervinden mogelijk meer gastro-
intestinale klachten bij behandeling met liraglutide. Terugtrekking uit de studies: De incidentie van terugtrekking uit 
de gecontroleerde langetermijnstudies (26 weken of langer) als gevolg van bijwerkingen was 7,8% voor patiënten 
behandeld met liraglutide en 3,4% voor patiënten behandeld met de comparator. De meest voorkomende 
bijwerkingen bij patiënten behandeld met liraglutide die leidden tot terugtrekking uit de studies waren misselijkheid 
(2,8% van de patiënten) en braken (1,5%). Reacties op de injectieplaats: Reacties op de injectieplaats zijn gemeld 
bij ongeveer 2% van de patiënten die Victoza kregen in gecontroleerde langetermijnstudies (26 weken of langer). 
Deze reacties waren doorgaans mild van aard. Pancreatitis: Tijdens klinische langetermijnstudies met Victoza zijn 
enkele gevallen (<0,2%) van acute pancreatitis gemeld. Pancreatitis is ook gemeld na het in de handel brengen. 
Allergische reacties: Allergische reacties, waaronder urticaria, rash en pruritus zijn gemeld na het in de handel 
brengen van Victoza. Een aantal gevallen van anafylactische reacties met bijkomende symptomen zoals hypotensie, 
palpitaties, dyspneu en oedeem zijn gemeld na het in de handel brengen van Victoza. Enkele gevallen (0,05%) van 
angio-oedeem zijn gemeld gedurende alle lange termijn klinische studies met Victoza. 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 gezondheidsproducten, www.fagg.be. Afl everingswijze: medisch 
voorschrift. Houder van de Vergunning voor het in de Handel Brengen (VHB): Novo Nordisk A/S, Denemarken. 
Nummer van de VHB: EU/1/09/529/002 (2 voorgevulde pennen). Datum van herziening van de tekst: 
05/2016.

Victoza® is een merknaam, eigendom van Novo Nordisk A/S, Denemarken

1. Trujillo JM et al. GLP-1 receptor agonists: a review of head-to-head clinical studies. Ther Adv Endocrinol 
Metab 2015; 6: 19-28 - 2. SPK Victoza® May 2016 - 3. www.inami.be - * Victoza® is niet aangewezen voor de 
behandeling van obesitas, zie SPK voor meer informatie over het gewichtsverlies. 

Terugbetaald voor type 2 diabetespatiënten onvoldoende gecontroleerd op orale bitherapie3

BE/VT/0616/0368 June 2016

€ 105,62 Af

Positief effect op het lichaamsgewicht 1*
kg

Gemiddelde HbA1c daling tot 1.5% 1
HbA1c
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Drie Chinese adresjes om te ontdekken

In de relatie tussen de zogenoemde Chinese restaurants ‘van de eerste generatie’ 
en de Belgen is van liefde geen sprake meer. De genegenheid heeft plaatsgemaakt 
voor een vastgeroest misverstand: een kitscherige inrichting, een genummerde kaart 
en vast menu, een onpersoonlijke ontvangst… Daardoor stappen we altijd met veel 
plezier naar binnen bij een Chinees restaurant dat wel een eigentijds ogend uithang-
bord heeft.  

1.  Dam Sum, Drievuldigheidsplein 11, 
1050 Brussel - tel.: 02/538.08.10. open 
van maandag tot donderdag van  
12 tot 14 uur en van 18.30 tot 22 uur 
(vrijdag en zaterdag tot 22.30 uur).

Dam Sum is in de sfeer van een Azia-
tisch ‘diner’ ontworpen door het archi-
tectenbureau NC&Bham en is zeker een 
omweg waard. Verlichte uithangborden, 
rode alkoven, lange vermiljoenrode 
banken… Kortom: u waant zich in Hong-
kong. Absolute topper op de kaart zijn 
de dimsums, de beroemde gevulde en 
gestoomde ravioli in kleine gevlochten 
mandjes. Niet te missen: de Xiao Long 
Bao Pork, een met varkensvlees gevulde 
dimsum met gevogeltebouillon waar-
van de geur u al tegemoetkomt voor het 
mengsel van sojasaus, azijn en verse 
gember uw smaakpapillen prikkelt.
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2.  Chez Chen, Rue Borgnet 8, 5000 Namen - tel.: 081/22.48.22. www.chez-chen.be - 
open van 12 tot 14.30 uur en van 19 tot 21.30 uur, dinsdag gesloten.

Het ene Chinese restaurant is het andere niet. Chez Chen profileert zich als kleine 
Naamse kantine met een verrassend lekkere gelakte eend maar ook een buitenge-
wone Chinese fondue. Twee dagen op voorhand reserveren is verplicht. Chen, de 
chef-kok uit de provincie Zhejiang, tovert al meer dan dertig jaar gerechten op tafel 
die de brede kloof tussen authenticiteit en de betovering van de oosterse paleizen 
overbruggen. Alles speelt zich af in een aangename, minimalistische omgeving en er 
is nergens een blauwe lotus te bespeuren.

3.  YIjiangnan, Zoniënwoudlaan 359, 1640 Sint-Genesius-Rode - tel.: 02/380.30.38. 
www.yijiangnanrestaurant.be - open van 12 tot 14 uur en van 19 tot 22 uur, 
dinsdag en zaterdagmiddag gesloten.

YIjiangnan verschuilt zich achter een bescheiden gevel en een charmante kleine voor-
tuin. De gerechten zijn gastronomisch noch alledaags, het uithangbord ziet er modern 
uit en de keuken voldoet volledig aan de verwachtingen van een gezinspubliek. Zeker 
aan te bevelen is de lekkere kip met citroenmelisse, geïnspireerd op de Vietnamese 
keuken, met een mooi evenwicht van zuur, zout, zoet en gekruid. Zeker te vermelden 
zijn de lekkere, gevarieerde dimsums – zacht en smaakvol. 

Trend: zelfpluktuin

Steeds meer groentetelers bieden parti-
culieren de mogelijkheid om hun inko-
pen zelf op het veld te doen. Zo ook Xa-
vier Anciaux, die een vergeten gewoonte 
nieuw leven inblaast: groenteteelt met 
dieren in de plaats van machines. Met 
zijn paard BiLi, een Brabants trekpaard 
van 900kg, bebouwt hij 50 are in de buurt 
van Noville-les-Bois, een deelgemeente 
van Fernelmont. Zijn doelstelling? Een 
vorm van landbouw opstarten die tege-
lijk biologisch, ecologisch en sociaal is. 
De naam van het project? Jardins d’OO. 
Het principe? De klanten kunnen hun 
groenten de klok rond zelf komen oog-
sten. Er is maar één voorwaarde: u moet 
zich online inschrijven. Het aanbod? 
Tijdens het seizoen is het aanbod indrukwekkend: lente-ui, spinazie, koolraap, rode 
biet, boerenkool, boterboontjes, chioggiabiet, spitskool, zappalitocourgette, paksoi, 
selder, mosterdsla…

Les Jardins d’OO, Rue de la Victoire (tegenover huisnummer 68), 5380 Noville-les-bois 
(Fernelmont) - www.ooexperience.be- www.influences-vegetales.eu 

Place to drink: 186 Wine & Cocktail Bar,  
tijdelijke speakeasy

Brussel wacht al lang op een soort 
illegale bar. Het gebouw waarin het 
concept is ondergebracht, wordt 
eind juni gerenoveerd. Tot dan huist 
er dus een bar in. Voorbijgangers 
van nummer 186 Wine & Cocktail 
Bar merken niets op. Alleen een klein 
lampje uit de jaren 1930 boven een 
zwarte klapdeur trekt de aandacht. 
Het wijst erop dat de bar geopend 
is. Richting zevende verdieping. Daar 
aangekomen, gaat de deur open 
en verschijnt een ruwe ontkistings-
ruimte: hoge tafels, Tolix-krukken, 
een geïmproviseerde toonbank, ge-
stripte muren… De bar is in twee 
niveaus ingedeeld. Het tweede deel 
bestaat uit een salon met zetels met 
geknoopte franjes en een grote ro-
kersruimte met groene planten. Het 
zicht is adembenemend: aan de ene 
kant Altitude 100, aan de andere kant 
Flagey en zelfs het Jubelpark. Men is 
er zeker in geslaagd om de gewenste 
speakeasy-sfeer te creëren – zoals de 
illegale plekken die tijdens de droog-
legging in de Verenigde Staten flo-
reerden. Al gaat het hier wel om een 
postmodernistische speakeasy. Hier 
kunt u genieten van de uitstekende 
cocktails uit de hand van Ludovic 
Branders, een doorgewinterde mixo-
loog uit de Diageo-stal, het grootste 
internationale bedrijf op de alcohol-

markt. Zijn Whisky Sour is een van de beste in Brussel doordat hij gebrand eiwit 
gebruikt. Die handeling geeft echt textuur aan het brouwsel. Branders laat gin ook 
infuseren – komkommer, pompelmoes, basilicum… – en maakt een heerlijke Bloody 
Mary. Daarbij kunt u ook een aantal hapjes degusteren: croque-monsieur met brie, 
pancetta en truffel; sneetjes gedroogd rund en pickels; toast met foie gras… Alex 
Joseph van de Rouge Tomate tovert ze met plezier op tafel.

186 Wine & Cocktail Bar, Louisalaan 186, 1000 Brussel (naast het restaurant Rouge Tomate) - 
open op donderdag en vrijdag, van 19 tot 2 uur.

 
Michel Verlinden
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TDF/FTC/EVG/c: Tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine/elvitegavir/cobicistat; TAF/FTC: Tenofovir alafenamide fumarate/emtricitabine; 
NRTI, nucleoside reverse transcriptase inhibitor; STR, single-tablet regimen. 
1. SmPC Genvoya®. Available at: www.ema.europa.eu. - 2. Sax PE, et al. Lancet 2015; 385 (9987): 2606–2615.
Date of preparation: June 2016 - GNV/BE/16-06/PM/1443

GIVE YOUR PATIENTS THE 
STRENGTH TO POWER 

THEIR TOMORROW
Genvoya® is an integrase inhibitor-based STR, powered

with a novel NRTI,1 that achieves high virological
success with improved renal safety and preserved bone

mineral density vs. TDF/FTC/EVG/c1,2

GENVOYA®    
BUILT ON TAF/FTC - THE BACKBONE FOR WHAT’S AHEAD

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identifi cation of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. See section 4.8 of the 
SmPC for how to report adverse reactions. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg fi lm-coated tablets. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Each tablet contains 150 mg 
of elvitegravir, 150 mg of cobicistat, 200 mg of emtricitabine and tenofovir alafenamide fumarate equivalent to 10 mg of tenofovir alafenamide. Excipients with known effect Each tablet contains 60 mg lactose (as monohydrate). 
For the full list of excipients, see section 6.1 of the SmPC. PHARMACEUTICAL FORM Film-coated tablet (tablet). Green, capsule-shaped, fi lm-coated tablet of dimensions 19 mm x 8.5 mm, debossed with “GSI” on one side of 
the tablet and “510” on the other side of the tablet. THERAPEUTIC INDICATIONS Genvoya is indicated for the treatment of adults and adolescents (aged 12 years and older with body weight at least 35 kg) infected with human 
immunodefi ciency virus-1 (HIV-1) without any known mutations associated with resistance to the integrase inhibitor class, emtricitabine or tenofovir. POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION Therapy should be initiated 
by a physician experienced in the management of HIV infection. Posology Adults and adolescents aged 12 years and older, weighing at least 35 kg One tablet to be taken once daily with food. If the patient misses a dose of 
Genvoya within 18 hours of the time it is usually taken, the patient should take Genvoya with food as soon as possible and resume the normal dosing schedule. If a patient misses a dose of Genvoya by more than 18 hours, the 
patient should not take the missed dose and simply resume the usual dosing schedule. If the patient vomits within 1 hour of taking Genvoya another tablet should be taken. Elderly No dose adjustment of Genvoya is required in 
elderly patients. Renal impairment No dose adjustment of Genvoya is required in adults or adolescents (aged at least 12 years and of at least 35 kg body weight) with estimated creatinine clearance (CrCl) ≥ 30 mL/min. Genvoya 
should not be initiated in patients with estimated CrCl < 30 mL/min as there are no data available regarding the use of Genvoya in this population. Genvoya should be discontinued in patients with estimated CrCl that declines 
below 30 mL/min during treatment. Hepatic impairment No dose adjustment of Genvoya is required in patients with mild (Child-Pugh Class A) or moderate (Child-Pugh Class B) hepatic impairment. Genvoya has not been studied 
in patients with severe hepatic impairment (Child-Pugh Class C); therefore, Genvoya is not recommended for use in patients with severe hepatic impairment. Paediatric population The safety and effi cacy of Genvoya in children 
younger than 12 years of age, or weighing < 35 kg, have not yet been established. No data are available. Method of administration Genvoya should be taken orally, once daily with food. The fi lm-coated tablet should not be 
chewed, crushed, or split. CONTRAINDICATIONS Hypersensitivity to the active substances or to any of the excipients listed in section 6.1 of the SmPC. Co-administration with the following medicinal products due to the potential 
for serious or life-threatening adverse reactions or loss of virologic response and possible resistance to Genvoya: alpha  1-adrenoreceptor antagonists: alfuzosin antiarrhythmics: amiodarone, quinidine anticonvulsants: 
carbamazepine, phenobarbital, phenytoin antimycobacterials: rifampicin ergot derivatives: dihydroergotamine, ergometrine, ergotamine gastrointestinal motility agents: cisapride herbal products: St. John’s wort (Hypericum 
perforatum) HMG Co-A reductase inhibitors: lovastatin, simvastatin neuroleptics: pimozide PDE-5 inhibitors: sildenafi l for the treatment of pulmonary arterial hypertension sedatives/hypnotics: orally administered midazolam, 
triazolam UNDESIRABLE EFFECTS Summary of the safety profi le Assessment of adverse reactions is based on safety data from across all Phase 2 and 3 studies in which 2,396 patients received Genvoya. The most frequently 
reported adverse reactions in clinical studies were nausea (10%), diarrhoea (7%), and headache (6%) (pooled data from Phase 3 clinical studies GS-US-292-0104 and GS-US-292-0111 in treatment-naïve adult patients, through 
48 weeks). Tabulated summary of adverse reactions The adverse reactions in Table 1 are listed by system organ class and frequency. Frequencies are defi ned as follows: very common (≥ 1/10), common (≥ 1/100 to < 1/10) and 
uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100). Table 1: Tabulated list of adverse reactions Frequency Adverse reaction Blood and lymphatic system disorders Uncommon: anaemia1 Psychiatric disorders Common: abnormal dreams 
Uncommon: depression2 Nervous system disorders Common: headache, dizziness Gastrointestinal disorders Very common: nausea Common: diarrhoea, vomiting, abdominal pain, fl atulence Uncommon: dyspepsia Skin and 
subcutaneous tissue disorders Common: rash Uncommon: angioedema1,3, pruritus General disorders and administration site conditions Common: fatigue 1 This adverse reaction was not observed in the Phase 3 clinical studies 
for Genvoya but identifi ed from clinical studies or post-marketing experience for emtricitabine when used with other antiretrovirals. 2 This adverse reaction was not observed in the Phase 3 clinical studies for Genvoya but 
identifi ed from clinical studies for elvitegravir when used with other antiretrovirals. 3 This adverse reaction was identifi ed through post-marketing surveillance for emtricitabine but was not observed in randomised controlled 
clinical studies in adults or paediatric HIV clinical studies of emtricitabine. The frequency category of uncommon was estimated from a statistical calculation based on the total number of patients exposed to emtricitabine in 
these clinical studies (n = 1,563). Description of selected adverse reactions Metabolic parameters Weight and levels of blood lipids and glucose may increase during antiretroviral therapy. Immune Reactivation Syndrome In 
HIV infected patients with severe immune defi ciency at the time of initiation of CART, an infl ammatory reaction to asymptomatic or residual opportunistic infections may arise. Autoimmune disorders (such as Graves’ disease) 
have also been reported; however, the reported time to onset is more variable, and these events can occur many months after initiation of treatment. Osteonecrosis Cases of osteonecrosis have been reported, particularly in 
patients with generally acknowledged risk factors, advanced HIV disease or long-term exposure to CART. The frequency of this is unknown. Changes in serum creatinine Cobicistat increases serum creatinine due to inhibition of 
tubular secretion of creatinine without affecting renal glomerular function. In clinical studies of Genvoya, increases in serum creatinine occurred by Week 2 of treatment and remained stable through 48 weeks. In treatment-naïve 
patients, a mean change from baseline of 0.08 ± 0.12 mg/dL (7.0 ± 10.6 μmol/L) was observed after 48 weeks of treatment. Changes in lipid laboratory tests Increases from baseline were observed in both treatment groups 
for the fasting lipid parameters total cholesterol, direct low-density lipoprotein (LDL)- and high-density lipoprotein (HDL)-cholesterol, and triglycerides at Week 48. The median increase from baseline for those parameters was 
greater in the Genvoya group compared with the elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/tenofovir disoproxil (as fumarate) 245 mg (E/C/F/TDF) group at Week 48 (p < 0.001 for the difference between 
treatment groups for fasting total cholesterol, direct LDL- and HDL-cholesterol, and triglycerides). The median (Q1, Q3) change from baseline in total cholesterol to HDL-cholesterol ratio at Week 48 was 0.1 (-0.3, 0.5) in the 
Genvoya group and 0.0 (-0.5, 0.4) in the E/C/F/TDF group (p < 0.001 for the difference between treatment groups). Paediatric population The safety of Genvoya in HIV-1 infected, treatment-naïve paediatric patients aged 12 to 
< 18 years was evaluated through 24 weeks in an open-label clinical study (GS-US-292-0106). The safety profi le in 50 adolescent patients who received treatment with Genvoya was similar to that in adults. Other special 
populations Patients with renal impairment The safety of Genvoya in 248 HIV-1 infected patients who were either treatment-naïve (n = 6) or virologically suppressed (n = 242) with mild to moderate renal impairment (estimated 
glomerular fi ltration rate by Cockcroft-Gault method [eGFR

CG]: 30-69 mL/min) was evaluated through 24 weeks in an open-label clinical study (GS-US-292-0112). The safety profi le of Genvoya in patients with mild to moderate 
renal impairment was similar to that in patients with normal renal function. Patients co-infected with HIV and HBV The safety of Genvoya was evaluated in approximately 70 HIV/HBV co-infected patients currently receiving 
treatment for HIV in an open-label clinical study (GS-US-292-1249). Based on this limited experience, the safety profi le of Genvoya in patients with HIV/HBV co-infection appears to be similar to that in patients with HIV-1 
monoinfection. Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/risk balance of the medicinal 
product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system: Belgium Federal Agency for Medicines and Health Products Division Vigilance EUROSTATION II Place Victor 
Horta, 40/ 40 B-1060 Bruxelles Web site: www.afmps.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be  MARKETING AUTHORISATION HOLDER Gilead Sciences International Ltd. Cambridge CB21 6GT United Kingdom  
MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) EU/1/15/1061/001 EU/1/15/1061/002  DATE OF REVISION OF THE TEXT 02/2016 Detailed information on this medicinal product is available on the website of the European Medicines 
Agency  http://www.ema.europa.eu. 
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Werkaanbod

Medische secretaresse zoekt part time 
job. Ervaring op de dienst cardiologie 
in Az Turnhout. Beschikbaar vanaf sep-
tember. Regio Turnhout en omstreken. 
Voor meer info svandingenen@gmail.
com. Ik stuur u graag mijn cv.

Huisarts met drukke praktijk in omge-
ving van Mechelen zoekt medewerker 
- Health.one - tel 0479 216773

Gezocht voor zwangerschapsverlof: 
vervanging voor de periode decem-
ber-januari. Bloeiende solo-praktijk 
in tielt-Winge, nabij Leuven. Consul-
taties enkel op afspraak via online 
agenda. Medidoc als dossiersysteem. 
Volledig nieuwe gerenoveerde en mo-
derne kabinetten. Interesse? annlis-
sens@hotmail.com

Wij zijn 4 jonge HA te Temse en zoeken 
vervanging wegens zwangerschaps-
verlof van 12/12/16-12/3/17. Alles op 
raadpleging, zeer weinig huisbezoe-
ken, voltijds secretariaat. Geen wach-
ten. meer info op secretariaat.medi-
te@gmail.com of 0485480522

Groepspraktijk te Kortenberg zoekt 
vierde collega.
Voltijds secretariaat,consultatie op 
afspraak. Georganiseerde week-en 
weekendwacht.
Contact:0475/260609 of alexa@sky-
net.be

Huisarts te Steenhuffel zoekt jonge 
collega wegens vertrek van huidige 
collega. Raadpleging op afspraak, on-
line-agenda, Medidoc, 2 kabinetten, 
georganiseerde weekwacht, wacht-
post in het weekend. Contact: info@
groepspraktijksteenhuffel.be of 0
52/30 22 85.

Groepspraktijk met 5 huisartsen en 1 
HAIO zoekt collega voor associatie. 
eigen kabinet in recente nieuwbouw, 
eigen inkomen, kosten gedeeld, full-
time secretariaat, EMD health one, im-
pulseo II gemeente, georganiseerde 
weekwacht, wachtpost, EBM minded, 
op weg met e-health, psychologe en 
logopediste, grote samenhorigheid, 
praktijkprojecten, praktijkoverleg
Meer info: www.remedici.be; gesprek 
afspreken ? 014/721000 of secretari-
aat@remedici.be (graag met cv en 
motivatie)

Huisarts Geraardsbergen zkt collega. 
Tijdelijke basis (evt deeltijds)- asso-
ciatie mogelijk. Eigen moderne prak-
tijkruimte. Diëtiste/logo aanwezig. 
Info: philip.vanlierde@skynet.be. 
Website: www.doktervanlierde.be

BRUSSEL. Medisch Centrum in het 
noorden van Brussel zoekt 2e dermato-
loog, 2e oftalmoloog, 2e orthodontist.
Gelieve te bellen naar het nummer 
02/267.97.78 contact: Dr Van den Hove 
d’Ertsenrijck of Me Lopez Florence
Of per mail cmsmutsaert@sktnet.be

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

Medisch materiaal

te koop: groot aantal medisch meubi-
lair en materiaal groot en klein uit ei-
gen praktijk. Medische naslagwerken 
en series en allerlei medische boeken
telefoon 053 783959

Te koop microscoop Olympus fa-
se-contrast, 450€, Sterilisator Binder 
Type E 15, 150€ tél 0495/381507

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

Te koop wegens interne verhuis poli-
kliniek: onderzoekstafel, metalen tafel-
tjes (2), burelen (3), open kast, bureel-
stoel.
Prijs OTK, info: Philippe.van.ooteg-
hem@telenet.be of 0475/273395

Tientallen anatomische platen groot 
formaat te verkrijgen met acupunc-
tuurpunteninfo. Geschikt voor alge-
mene praktijk, acupunctuurpraktijk, ki-
nesitherapie,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: bertde-
decker@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

Vastgoed

Te huur te Gent nabij de katholieke 
Hogeschool: Gezellig ingerichte rijwo-
ning te huur: keuken , living, bureel , 
badkamer met bad en inloopdouche, 2 
slaapkamers. Ideaal voor jong gezin of 
2 studenten. Vrij vanaf 01.08.2016
Telf: 054.589353

Voor einde carrière: Attenhoven (Lan-
den): apotheek met ruime woning.
Apotheek vennootschap met poten-
tieel. Het pand is privé en bestaat uit 
ruime moderne woning met tuin + 
parking/bouwplaats. Pand is uiterma-
te geschikt voor medische praktijk of 
vrij beroep.
Onmiddellijk beschikbaar. paul.meu-
wissen@skynet.be T 0479.23 18 69

Te huur in Antwerpen - STIJFSELRUI 
32 (nabij Paardenmarkt): splinternieu-
we, moderne studentenkamer, volle-
dig bemeubeld. Lift.Met eigen badka-
mer/toilet. WIFI. Gemeenschappelijke, 
moderne ,ingerichte keuken. Fietsen-
berging. Binnentuin. Huur: 390€ + 
100€ kosten, all-in. Direct beschikbaar. 
Tel +32 (0) 3 260 46 26.

TE HUUR / TE KOOP: in MOL - Ruime 
Groepspraktijk ruimte met diverse par-
king plaatsen - TOP LOCATIE – 300 m2 . 
INFO: tel 0496/501502 .

Appartement te huur Gent dichtbij UZ 
en station. Recent en in perfecte staat. 
Twee slaapkamers, open keuken met 
alle toestellen. Rustig zonnig terras ( 
tweede bouwlijn). Huur 840 Euro, evt 
garage 60 Euro. Onmidd vrij. Tel na 
19h 0475/685342

Te koop: mooi modern appartement 
midden zeedijk oostduinkerke. Prachtig 
zicht op zee en vernieuwd zwembad. 
2 slaapkamers (voor 2 + 4 personen), 
84m², living, keuken met apparatuur, 
badkamer met ligbad, wasmachine, ber-
ging, apart toilet. Vraagprijs 500.000€. 
Aankoop garage ook mogelijk.

TE KOOP: mooi recent appartement 
(90m²) in perfecte staat in Oostende 
(Mariakerke) op Zeedijk met frontaal 
zeezicht –bouwjaar 2000-grote living 
en keuken -2slaapkamers ( voor 2 en-
4pers. )-badkamer met ligbad-apart 
toilet en bergruimte in kelder. Vraag-
prijs 375.000Euro.Tel 0495790697

Te Koop ruime dokterswoning met 
dito consultatieruimte, wegens stop-
zetting praktijk . Gratis overname prak-
tijk en materieel . Gelegen in Grimber-
gen , centrum van het dorp, rechtover 
bushalte, sporthal ... Tel 0476/22.03.72

TE HUUR: Praktijkruimte voor eventu-
ele duopraktijk met gratis overname 
van pediatrisch patientenclienteel en 
gratis overname van medisch en bu-
reelmateriaal.Tel.0495/382324.Felix.
dhondt@telenet.be.

Moderne, stijlvolle consultatieruimte 
te huur te Dilbeek met uitstekende lig-
ging en zeer goede visibiliteit. Huur-
aanbod van de consultatieruimte/2 
uur. 0478930009

Te huur: 2 ruime ingerichte prak-
tijkruimten te Leuven, hal, toilet en 
wachtruimte. Eigen inkom en ruime 
parking.  Tel 0495/365 299.

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

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

JS
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HealthHealthHealthHealth

Wilt u meewerken aan kwaliteit en zorg? Kom dan ons dynamisch team versterken.
Meer informatie over de functies vindt u op www.azherentals.be of bij algemeen directeur 
Rudy Van Ballaer (t 014 24 61 01). Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u 
richten tot Rudy Van Ballaer (algemeen directeur).

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

Momenteel hebben we vacatures voor (m/v):

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

Zaalarts (deeltijds)

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

Urgentiearts

Geriater (deeltijds of voltijds)

Dermatoloog (deeltijds)

Pediater

Ook arts-specialisten in opleiding komen in 
aanmerking

AZ Sint-Rembert vervult in Torhout ten 
volle de rol van een modern en innova-
tief regionaal ziekenhuis. Een team van 
60 artsen en 600 medewerkers maakt 
dagelijks werk van een volwaardig 
kwalitatief hoogstaand medisch zorg-
aanbod, met aandacht voor alle basis-
disciplines en is hiermee één van de 
grotere werkgevers in het Houtland.

Vanuit een supraregionaal netwerk, 
onderhoudt het AZ Sint-Rembert een 
intensieve samenwerking met AZ Sint-
Jan (Brugge). Het AZ Sint-Rembert telt 
211 bedden en beschikt over een uitge-
breide daghospitalisatie, een gespecia-
liseerde spoedafdeling met MUG-functie 
en een dienst Intensieve Zorgen. Er is 
een ruime uitbouw van een algemeen
medisch en paramedisch aanbod.

meer info?

Meer info over deze vacatures vind je op www.azstrembert.be

www.azstrembert.be

Momenteel is er een vacature voor een m/v arts-specialist in de:

PSYCHIATRIE

ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE

ANESTHESIE

GASTRO-ENTEROLOGIE

GYNAECOLOGIEGYNAECOLOGIE

NEUROLOGIENEUROLOGIE

NKONKO

OFTALMOLOGIEOFTALMOLOGIE

ORTHOPEDIEORTHOPEDIE

SPOEDARTS-URGENTIST-ACUTIST

UROLOGIE

2 ARTSEN-SPECIALISTEN IN DE PEDIATRIE

Schriftelijke kandidaturen met curriculum 
vitae kunnen ingediend worden t.a.v. de 
voorzitter van de Raad van Bestuur van het 
AZ Sint-Rembert, dhr. Wino Baeckelandt, 
St.-Rembertlaan 21 te 8820 Torhout.

solliciteren?

onze stafonze staf

versterken?onze stafonze stafonze staf

versterken?
versterken?

Kom jij 

Het Jessa Ziekenhuis behoort tot één van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen. Het 
werkt nauw samen met andere Limburgse ziekenhuizen en UZ Leuven en is lid van het Vlaams 
Ziekenhuisnetwerk Leuven. We brengen een volledig en innovatief medisch aanbod, waarbij de 
patiënt steeds centraal staat. Dagelijks streven meer dan 350 artsen en 3.000 medewerkers 
naar een nog betere en veiligere behandeling. Het Jessa Ziekenhuis neemt frequent deel 
aan wetenschappelijk onderzoek en loopt in een aantal disciplines voorop. We investeren in 
vooruitstrevende therapieën, nieuwe technologieën én in onze mensen. Ons ziekenhuis biedt 
dan ook uitdagende loopbaanperspectieven en concrete groeikansen. 

Momenteel zoeken we één of meerdere talentvolle professionals (m/v) om het team 
van kinderartsen te versterken:

Kinderarts
Zelfstandig statuut in associatief verband – Onbepaalde duur – Proeftijd van 2 jaar

Profiel: Bijkomende subspecialisatie in een domein van de kindergeneeskunde strekt 
tot aanbeveling.

Werkterrein: 
• Campus Virga Jesse: afdelingen kinder- en jeugdgeneeskunde, daghospitaal, 

neonatologie, materniteit, spoedgevallen, raadplegingen
• Huis 5 privépraktijk: raadplegingen

Jessa Ziekenhuis | Salvatorstraat 20 | 3500 Hasselt

De kandidaturen met uitgebreid curriculum vitae moeten vóór 15 september 2016 
aangetekend toekomen bij mevr. Nadja Vananroye, voorzitter Jessa Ziekenhuis, Salvator-
straat 20 in 3500 Hasselt.

Inlichtingen worden verstrekt door: • Dr. Marc Raes, arts diensthoofd kinder- en 
jeugdgeneeskunde, marc.raes@jessazh.be

Werkt u graag in een team met zin voor innovatie?

Het Jessa Ziekenhuis is één van de grootste ziekenhuizen in Vlaanderen met een ruim aanbod 
van topklinische geneeskunde en hoogkwalitatieve patiëntenzorg. Het werkt nauw samen 
met andere Limburgse ziekenhuizen en is lid van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Leuven. Het  
a.z. Vesalius in Tongeren is een hoogkwalitatief streekziekenhuis dat een nauwe 
samenwerking met het Jessa Ziekenhuis in Hasselt ontwikkelt. 

In het kader van de verdere uitbouw van de dienst endocrinologie wensen de 
beheerders van het Jessa Ziekenhuis en het a.z. Vesalius over te gaan tot de 
aanwerving van een (m/v):

Endocrinoloog
Voltijds (halftijds in het a.z. Vesalius, halftijds in het Jessa Ziekenhuis)

Jessa Ziekenhuis | Salvatorstraat 20 | 3500 Hasselt
a.z. Vesalius | Hazelereik 51 | 3700 Tongeren

Stuur uw kandidatuur met uitgebreid cv vóór 30 september 2016 naar Jessa 
Ziekenhuis, t.a.v. mevr. Nadja Vananroye, voorzitter Jessa Ziekenhuis, Salvatorstraat 20, 
3500 Hasselt en naar a.z. Vesalius, t.a.v. dhr. Yvan Vanbockryck, voorzitter  
a.z. Vesalius, Hazelereik 51, 3700 Tongeren. 

Telefonische inlichtingen worden verstrekt door: 
• dr. Hanny Brussaard, arts diensthoofd endocrinologie  

Jessa Ziekenhuis (hanny.brussaard@jessazh.be -  
011 30 96 76).

•  dr. Anton Spijker, arts diensthoofd endocrinologie  
a.z. Vesalius (anton.spijker@azvesalius.be -  
012 39 70 32).

Werkt u graag in een team met zin voor innovatie?
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Vakantie

Huis te huur in les issambres 20 tot 27 
augustus en van 3 tot 10 september. 
Contact 0475451711

TH/ Kust Middelkerke; 3 slp app; alle 
comfort; met garage en zwembad; 
op 200 m v/dijk; Nog vrij:mei-ju-
ni-sept;herfstvak; 2-9/7 en 13-20/8. Tel 
0495/700823 of adine_braem@hot-
mail.com

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

Te huur: Authentiek almhuis in Flat-
tach, Karinthië. Gelegen op 1600m 
hoogte,adembenemend zicht,voorzien 
van comfort.
http://almhaus-huttenromantik.mica-
zu.nl of 0477 47 93 94

Te huur: prachtige villa in Nyons, met 
verwarmd privézwembad in mooie 
provençaalse tuin, mooi uitzicht , 10 
personen, voorzien van alle comfort.
Wifi, tafeltennis, verschillende terras-
sen,op wandelafstand van het cen-
trum.
Alle inlichtingen en info: http://coeur-
dabricot.micazu.nl of mail naar suzy.
deschryver@gmail.com

mooi appartement te huur Knokke-Zou-
te Kustlaan hoek Driehoeksplein,alle 

confort 3 slaapkamers,fietsenstal-
ling,ook voor korte periodes tel.dr.J.L. 
012.234455

TE HUUR goed gelegen appartement 
Torre del mar (vlucht op Malaga) zee-
dijk, 4 pers, zwembad, vrij van mei tot 
september 2016, per 2 weken.
kmeyvisch@skynet.be

Te Huur: Appartement zeedijk Knok-
ke-Duinbergen. Tss Casino en Zeil-
club. Modern luxueus hoekappt met 
wijd zicht. Drie ruime slk, twee badk, 
6 pers, 135m. Th juni, eerste helft juni. 
Tel 0478/22.14.83.

Th Franse Pyreneeën villa 8 pers 4 slk 
2bdk alle comfort internet.
Tuin 20 are en privaatzwembad. Win-
ter: skiën , zomer: alle bergsporten.
www.homeaway.nl woning 6358655 
of tel 0475 232065.

Vakantie Duinbergen
App te huur: 3 slaapkamers, 2 badk, 
open zicht, alle nodige comfort en 
vlakbij het strand. Voor bijkomende 
info: 0476/51.12.87

Te Huur: Nieuw 2 slk app op strand Mar 
Menor met zicht op zee en natuurpark
https://www.homeaway.nl/vakantie-
woning/p1667133 of 0473643490

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

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

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

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

Te huur: recent vernieuwde villa met 
prive zwembad in Zuid-Spanje, An-
dalusie. Villa voor 14 Personen (ideaal 
voor 2 families) met prachtig zeezicht 
aan de baai van La Herradura - 1 uur 
rijden van de luchthaven van Malaga. 
voor meer info: www.casaramadeloli-
vo.com of tel. 0476 928471 (Patricia del 
Castillo)

Te huur: Sfeervol oud huis in het 
centrum van het historische stadje 
Veere (Zeeland). Ideaal voor fiets-, 
zeil- en familievakantie. 5 km van 
Noordzeestrand, 200 m van Veerse 
meer. Max. 6 personen. 3 slpkrs, ruime 
living, open keuken, tuin. Info: http://
www.huisclara.nl/

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

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

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

T.h. Andalusië: luxevilla ‘El Carmen’ 
voor 6-8 p.Uniek gelegen in de bergen 
op 20 min van Torre del Mar. 3 slpk, 2 
bdk, zwembad, grote tuin, BBQ. Vanaf 
500 euro/week.
Info http:/www.reisroutes.be/autorou-
tes/routeextra-294-154.aspx
T. 0478220269

Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.

De dienst inwendige geneeskunde  
Sint-Andriesziekenhuis, Bruggestraat 84, 8700 Tielt  
zoekt ter tijdelijke ondersteuning in zijn medische 

activiteiten een gemotiveerde collega-arts. 
 

Het gaat vnl. om een functie als zaalarts en voor opvang 
van patiënten op spoed. De samenwerking kan starten met 

onmiddellijke ingang; de duur is in onderling overleg te bespreken.

 Info: dr. S. De Coninck, diensthoofd, 051/42.51.55,  
steven.de.coninck@sintandriestielt.be.

Groepspraktijk P.B.C.

Psychotherapie, Biologische Psychiatrie & Co-therapie

Brugge, 14 juni 2016

Vacature voor 2 psychiaters voor een groepspraktijk  
ambulante psychiatrie in regio Brugge

met mogelijkheid tot overname van de praktijk binnen de 5 jaar.

Momenteel zijn er vier psychiaters werkzaam in de groepspraktijk.  
Wegens oppensioenstelling van één van onze medewerkers zijn we op zoek 
naar twee nieuwe collega’s. 

De groepspraktijk bestaat sinds 1982 en heeft een groot patiëntenbestand,  
zowel afkomstig uit Vlaanderen (3/4) als uit Zeeuws-Vlaanderen (1/4).  
Het gaat om een 6.000-tal consulten per jaar. 

Er is een samenwerkingsverband en opnamemogelijkheid op de PAAZ van het 
AZ Zeno te Knokke en Blankenberge. 

Wij bieden
› Een aangename werkomgeving op zelfstandige basis.

› Onmiddellijke indiensttreding zonder instapkosten.

› Ondersteuning van een ervaren secretariaat (weekdagen van 09.00u tot 
17.00u).

› Een gegarandeerd patiëntenbestand.

› Indien gewenst, een parttime positie op de PAAZ van het AZ Zeno te Knokke.

› Mogelijkheid tot overname van de praktijk binnen de 5 jaar. 

Als u geïnteresseerd bent, gelieve dan contact op te nemen met  
dr. A.J. Tanghe via e-mail info@psychobc.be of per post:  
Groepspraktijk, Malehoeklaan 13, 8310 Brugge (Sint-Kruis).

Dr. A.J. Tanghe – Dr. E. Bollen – Dr. H. de Keyzer - Dr. B Meyer. (psychiaters)

Malehoeklaan 13 A.Z.   ZENO
8310 Brugge (Sint-Kruis) Graaf Jansdijk 162
Tel. 050/35.04.55 8300 Knokke
e-mail: info@psychobc.be Tel. 050/633.111
 Fax. 050/633.519
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Af

VIPIDIA® 28 x 25mg

VIPIDIA® 98 x 25mg

VIPIDIA® 28 x 12,5mg

VIPIDIA® 98 x 12,5mg

VIPIDIA® 28 x 6,25mg

VIPIDIA® 98 x 6,25mg

€   50,84

€ 128,69

€   41,06

€   98,33

€   41,06

€   98,33

Uw diabetespatiënt is een VIP patiënt.

   Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 
te melden. Zie rubriek “bijwerkingen” voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vipidia 6,25 mg fi lmomhulde tabletten-Vipidia 12,5 mg fi lmomhulde tabletten-Vipidia 25 mg fi lmomhulde tabletten. 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING lke tablet bevat respectievelijk alogliptinebenzoaat, overeenkomend met 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg alogliptine. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet (tablet). 
Lichtroze, ovale (ongeveer 9,1 mm lang en 5,1 mm breed), biconvexe, fi lmomhulde tabletten, met op één kant in grijze inkt “TAK” en “ALG-6.25” gedrukt. Gele, ovale (ongeveer 9,1 mm lang en 5,1 mm breed), biconvexe, 
fi lmomhulde tabletten, met op één kant in grijze inkt “TAK” en “ALG-12.5” gedrukt. Lichtrode, ovale (ongeveer 9,1 mm lang en 5,1 mm breed), biconvexe, fi lmomhulde tabletten, met op één kant in grijze inkt “TAK” en “ALG-25” 
gedrukt. THERAPEUTISCHE INDICATIES Vipidia is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen van 18 jaar en ouder met diabetes mellitus type 2, om in combinatie met andere glucoseverlagende geneesmiddelen, waaronder 
insuline, de glykemische controle te verbeteren wanneer deze middelen, samen met een dieet en voldoende lichaamsbeweging, niet voldoende glykemische controle bieden. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Dosering 
Voor de verschillende doseringsschema´s is Vipidia beschikbaar in sterktes van 25 mg, 12,5 mg en 6,25 mg fi lmomhulde tabletten. Volwassenen (≥ 18 jaar) De aanbevolen dosis alogliptine is een tablet van 25 mg eenmaal daags als 
aanvullende therapie bij metformine, een thiazolidinedion, een sulfonylureumderivaat, of insuline of als triple therapie met metformine en een thiazolidinedion of insuline. Wanneer alogliptine in combinatie met metformine en/of 
een thiazolidinedion wordt gebruikt, dient de dosis metformine en/of thiazolidinedion aangehouden te worden en dient Vipidia gelijktijdig te worden toegediend. Wanneer alogliptine in combinatie met een sulfonylureumderivaat 
of insuline wordt gebruikt, kan worden overwogen om een lagere dosis van het sulfonylureumderivaat of insuline te geven om het risico op hypoglykemie te verlagen. Voorzichtigheid dient in acht genomen te worden wanneer 
alogliptine wordt gebruikt in combinatie met metformine en een thiazolidinedion omdat een verhoogd risico op hypoglykemie is waargenomen bij deze triple therapie. Een lagere dosis van het thiazolidinedion of metformine kan 
overwogen worden in geval van hypoglykemie. De veiligheid en werkzaamheid van alogliptine bij gebruik als triple therapie met metformine en een sulfonylureumderivaat werden niet volledig vastgesteld. Specifi eke populaties 
Ouderen (≥ 65 jaar) Er is geen dosisaanpassing nodig op basis van leeftijd. Echter, alogliptine dient voorzichtig gedoseerd te worden bij patiënten met een hoge leeftijd wegens de mogelijk verlaagde nierfunctie bij deze 
bevolkingsgroep. Nierfunctiestoornis Voor patiënten met een lichte nierfunctiestoornis (creatinineklaring > 50 tot ≤ 80 ml/min) hoeft de dosis alogliptine niet te worden aangepast. Voor patiënten met een matige nierfunctiestoornis 
(creatinineklaring ≥ 30 tot ≤ 50 ml/min) dient de helft van de aanbevolen dosis alogliptine te worden toegediend (eenmaal daags 12,5 mg). Voor patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min) of met 
nierziekte in het laatste stadium die moeten worden gedialyseerd, dient een kwart van de aanbevolen dosis alogliptine te worden toegediend (eenmaal daags 6,25 mg). Alogliptine kan worden toegediend zonder rekening te 
houden met het tijdstip van dialyse. Bij patiënten die nierdialyse moeten ondergaan is slechts beperkt ervaring opgedaan. Alogliptine is niet onderzocht bij patiënten die peritoneale dialyse ondergaan. Een goede evaluatie van 
de nierfunctie wordt aanbevolen voordat de behandeling wordt gestart en op regelmatige tijdstippen nadien. Leverfunctiestoornis Voor patiënten met een lichte tot matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-scores van 5 tot 9) hoeft 
de dosis niet te worden aangepast. Alogliptine is niet onderzocht bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-score > 9) en wordt daarom niet aanbevolen voor gebruik bij deze patiënten. Pediatrische patiënten 
De veiligheid en werkzaamheid van Vipidia bij kinderen en jongeren < 18 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toedieningn Oraal gebruik. Vipidia dient eenmaal daags, met of zonder voedsel 
te worden ingenomen. De tabletten moeten in hun geheel met water worden doorgeslikt. Indien een dosis vergeten wordt, moet die worden ingenomen zodra de patiënt eraan denkt. Er mag niet op dezelfde dag een dubbele 
dosis worden ingenomen. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de hulpstoffen of een voorgeschiedenis van een ernstige overgevoeligheidsreactie, waaronder een anafylactische 
reactie, anafylactische shock en angio-oedeem, op om het even welke dipeptidyl-peptidase-4 (DPP 4) remmer. BIJWERKINGEN Samenvatting van het veiligheidsprofi el De verstrekte informatie is gebaseerd op een totaal van 
9.405 patiënten met diabetes mellitus type 2, onder wie 3.750 patiënten die werden behandeld met 25 mg alogliptine en 2.476 patiënten die werden behandeld met 12,5 mg alogliptine, die deelnamen aan één fase 2- of 12 fase 
3-, dubbelblinde, placebo- of actief-gecontroleerde klinische onderzoeken. Daarnaast werd bij 5.380 patiënten met diabetes mellitus type 2 en een recent voorval van acuut coronair syndroom een cardiovasculair uitkomstonderzoek 
verricht. Er werden 2.701 patiënten gerandomiseerd naar alogliptine en 2.679 patiënten naar placebo. In deze onderzoeken werden de effecten geëvalueerd van alogliptine op de glykemische regulatie, en de veiligheid van het 
middel als monotherapie, als initiële combinatietherapie met metformine of een thiazolidinedion, en als aanvullende therapie bij metformine of een sulfonylureumderivaat of een thiazolidinedion (met of zonder metformine of een 
sulfonylureumderivaat) of insuline (met of zonder metformine). In een gepoolde analyse van de gegevens van 13 onderzoeken waren de totale incidenties van bijwerkingen (AE’s, adverse events), ernstige bijwerkingen (SAE’s, 
serious adverse events) en bijwerkingen die leidden tot het staken van de therapie vergelijkbaar bij de patiënten die werden behandeld met 25 mg alogliptine, 12,5 mg alogliptine, actieve controle of placebo. Bij patiënten die met 
25 mg alogliptine werden behandeld was hoofdpijn de meest voorkomende bijwerking. De veiligheid van alogliptine was bij ouderen (≥ 65 jaar) en niet-ouderen (< 65 jaar) ongeveer gelijk. De bijwerkingen worden weergegeven 
per systeem/orgaanklasse en frequentie. De frequenties zijn gedefi nieerd als zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). De bijwerkingen die werden waargenomen in de gepoolde, gecontroleerde klinische fase 3-hoofdonderzoeken met 5.659 patiënten met alogliptine als monotherapie en als aanvullende 
combinatietherapie worden hieronder weergegeven. Bijwerkingen die werden waargenomen in gepoolde, gecontroleerde klinische fase 3-hoofdonderzoeken. Infecties en parasitaire aandoeningen, Infecties van de bovenste 
luchtwegen: Vaak - Nasofaryngitis: Vaak; Zenuwstelselaandoeningen, Hoofdpijn: Vaak; Maagdarmstelselaandoeningen, Abdominale pijn: Vaak - Gastro-oesofageale refl uxziekte: Vaak; Huid- en onderhuidaandoeningen, Pruritus: 
Vaak - Huiduitslag: Vaak.Postmarketingervaring. bijwerkingen weergegeven die spontaan zijn gemeld in de postmarketingfase. Immuunsysteemaandoeningen, Overgevoeligheidsreacties: Niet bekend; Maagdarmstelselaandoeningen, 
Acute pancreatitis: Niet bekend; Lever- en galaandoeningen, Leverfunctiestoornis, inclusief leverfalen: Niet bekend; Huid- en onderhuidaandoeningen, Exfoliatieve huidaandoeningen, waaronder Stevens-Johnsonsyndroom: Niet 
bekend - Erythema multiforme: Niet bekend - Angio-oedeem: Niet bekend - Urticaria: Niet bekend . Melding van vermoedelijke bijwerkingen. Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen 
te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden 
via het nationale meldsysteem. Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel, Website: www.fagg.be, e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. AARD EN INHOUD VAN DE VERPAKKING Blisterverpakkingen van polychloortrifl uorethyleen (PCTFE)/polyvinylchloride (PVC) met aluminium doordrukfolie ter afdekking. 
Verpakkingsgrootten van 28 of 98 fi lmomhulde tabletten. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Denemarken. NUMMER(S) VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 6,25 mg fi lmomhulde tabletten: EU/1/13/844/003 (28 fi lmomhulde tabletten), EU/1/13/844/008 (98 fi lmomhulde tabletten), Vipidia 12,5 mg fi lmomhulde tabletten: 
EU/1/13/844/012 (28 fi lmomhulde tabletten), EU/1/13/844/017 (98 fi lmomhulde tabletten), Vipidia 25 mg fi lmomhulde tabletten: EU/1/13/844/021 (28 fi lmomhulde tabletten), EU/1/13/844/026 (98 fi lmomhulde tabletten). 
AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 01/2015.
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DPP-4 Inhibitor met hoge selectiviteit 1.

- Enige DPP-4-i met superieure werkzaamheid
   vs SU na 2 jaar 2

- Enige DPP-4-i met afname van CV mortaliteit
  in bepaalde subgroepen 3,* 

NY/VIP/16/0008 - 07-16 
1. Beetta et al, Drugs 2011; 71 (11) : 1441-67  2. ENDURE: Del Prato & al. Diabetes Obes Metab 2014; 16:1239-46

3. White WB et al. Diabetes Care 2016 Jun; dc160303. http://dx.doi.org/10.2337/dc16-0303 * eGfr > 60 mL/min, diabète < 5 ans, femmes
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“W e kenden enkele jaren 
geleden al een laffe 
moord op een vrou-

welijke huisarts in het Waals Gewest, 
recent nog op een Vlaamse collega in 
een meer landelijk milieu en nu een le-
vensgevaarlijke messteek bij een collega 
in het Brusselse Gewest”, schetst de Bvas 
het onveilige klimaat.

‘Eerst moeten er doden 
vallen’
“De Bvas poogt al jarenlang de veilig-
heid van (huis-)artsen beter te bescher-
men. Jammer genoeg worden we ook 

al jaren van het kastje naar de muur 
gestuurd.” De reden daarvoor ligt vol-
gens het artsensyndicaat niet enkel bij 
onze ingewikkelde staatsstructuur, maar 
ook bij het gebrek aan belangstelling 
van politieke instanties: “Het herinnert 
ons aan de vaders en moeders van ver-
keersslachtoffers die vallen omdat een 
plaatselijke overheid veel te lang heeft 
gewacht om verkeerslichten te plaatsen 
of andere beschermende maatregelen 
te nemen voor zwakke weggebruikers: 
er moeten eerst voldoende doden vallen 
vooraleer de (bevoegde) politieke over-
heid in actie schiet.”
Bvas-voorzitter Marc Moens dringt aan 
op een coherent plan van alle overhe-
den in dit land waardoor beroepsbeoe-
fenaars in de gezondheidszorg, en zeer 
in het bijzonder de huisartsen, beter be-
schermd worden. Zijn syndicaat wil daar 
volop aan meewerken. Uiteraard biedt 
de Bvas ook zijn steun aan het slachtof-
fer en zijn beproefde familie aan. Bij deze 
doen ook de redacties van De Specialist 
en Medi-Sfeer dat.
De GBO is woedend om deze lafhartige 
daad tegen een van zijn leden. Dit syndi-
caat dringt aan op een snelle uitvoering 
van de verhoogde veiligheidsmaatre-
gelen, met oog voor de vertrouwelijk-
heid van het beroep. Het Syndicaat van 
Vlaamse huisartsen bepleitte openlijk 

een zwarte lijst van agressieve patiënten 
en een uitwisseling van medische info 
met de politie in ruil voor pollitionele 
info. Een gedeeld beroepsgeheim dus. 
Het hoeft geen betoog dat een derge-
lijke oplossing niet evident uitvoerbaar 
is, reageerde minister van Justitie Koen 
Geens, die wel openstaat voor een mo-
dernisering van de wetgeving daarom-
trent. Op onze site kunt u alvast de reac-
tie lezen van Sophie Roelandt (foto), de 
dochter van de betreurde Patrik Roelandt 
die onlangs nog patiëntenagressie met 
zijn leven moest bekopen.

Orde komt met plan
De arts in kwestie werd donderdagoch-
tend neergestoken door een voormalige 
patiënt in Vorst. De Orde is verontrust 
over het “zorgwekkend aantal daden 
van geweld door patiënten”. In overleg 
met de overheid werd een plan opge-
steld dat artsen moet aanzetten om snel-
ler problemen met agressie te melden. 
Er zouden al twaalf gevallen gemeld zijn, 
wellicht het topje van de ijsberg.
Bij het ter perse gaan van dit bericht 
vocht de arts nog voor zijn leven in het 
ziekenhuis. ❚
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❚ NA NIEUWE AGRESSIE OP DR. FRANÇOIS DEPOORTER ■

‘Waar blijven veiligheidsmaatregelen?’
Naar aanleiding van 

het agressiegeval op de 
Brusselse huisarts François 
Depoorter, die vorige week 

het slachtoffer werd van 
een aanslag op zijn leven 
door een patiënt, dringt 
de Bvas andermaal aan 

op veiligheidsmaatregelen. 
Ook voor andere 

artsensyndicaten is dit 
koren op weer eens 

dezelfde molen.
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Sophie Roelandt ijvert na de 
moord op haar vader voor een 
strenge aanpak van agressieve 
patiënten.
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350 medische prestaties gedissecteerd
Het VBS laat weten 

dat u in september een 
elektronische vragenlijst 

kunt invullen per 
medische discipline, en 

dat voor 350 prestaties. 
Zo kan het beleid een 

zo breed mogelijke 
evaluatie opstellen van de 

prestatieduur, -complexiteit 
en de eraan verbonden 

risico’s.

Z owel het UZ Leuven als de ULB 
werden door het kabinet-De Block 
gevraagd om een methodologi-

sche studie uit te werken. Het deel om 
na te gaan hoe het staat met de 
‘werkingskosten’ van zowat 
350 medische prestaties in 
laag- en middenvariabele 
clusters DRG, wordt uit-
gevoerd door de ULB in 
samenspraak met het VBS. 
U wordt weldra uitgeno-
digd om daarvoor een elek-
tronische vragenlijst in te vullen.
“Deze studie is niet diegene over de 
hervorming van de nomenclatuur die werd 
aangekondigd in het plan van aanpak van 
minister De Block. Die studie is nog niet 
begonnen. Hier betreft het een methodolo-
gische studie, beperkt tot een selectie van 

medische prestaties die vaak voorkomen 
in de laagvariabele clusters”, laat het VBS 
weten in De Arts-specialist nr. 4 (juli 2016).

Veldwerk
Na een presentatie over 
de context en de metho-
dologie door het team 
van Magali Pirson (ULB) 
beslisten de uitvoerende 
comités en de VBS-direc-

teur om het project te steu-
nen en de onderzoekers te 

helpen bij de verdeling van de 
vragenlijsten. Het VBS kondigt 

aan dat in september een elektroni-
sche vragenlijst zal worden verdeeld per 
medische discipline, en dat zowel in het 
noorden als in het zuiden van het land. 

Er worden geen vergelijkingen per spe-
cialisme gemaakt. 
De artsenvereniging ziet daarin een mooie 
gelegenheid om proactief deel te nemen 
aan de herziening van de ziekenhuisfi-
nanciering. Ze rekent op een belangrijke 
inbreng van elk specialisme (1). ❚
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Noot
1. Zie ook: Devriese S., Van de Voorde C. Clusteren 

van pathologiegroepen volgens gelijkenissen 
tussen ziekenhuisverblijven – synthese. Health 
Services Research (HSR). Brussel: Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) 
2016. KE Reports 270A. D/2016/10.273/60


