
Nr 90 ❘  
22 september -  
5 oktober 2016 ❘  

Charleroi X ❘  
 halfmaandelijks ❘ P913976

 
ACTUALITEIT VOOR DE ARTS-SPECIALIST

®DeSpecialist

www.despecialist.eu

JS
27

59
B

N

Financiering bouw Vlaamse 
ziekenhuizen: versie 2.0

Kips zet Erasme  
in beweging
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S inds kort leidt een Vlaming als 

algemeen directeur het Hôpital Erasme/

Erasmusziekenhuis Brussel. Met unanieme 

goedkeuring van de raad van bestuur en gesteund 

door voorzitter en dokter Alain De Wever.

Opmerkelijk voor iemand die ooit nog aan het 

hoofd stond van het UZ Leuven. Om na korte maar 

opmerkelijke passages bij het AZ Sint-Jan Brugge 

en Zorgnet Vlaanderen dus te belanden in een 

Brussels avontuur. “Hier kan ik nog eens echt mijn 

tanden in zetten.”

Welke richting wil Kips uit met Erasme? En stapt 

hij daarin mee met de voorzitter van de raad van 

bestuur, Alain De Wever? Een dubbelinterview in 

twee schijfjes. ❚

Pascal Selleslagh/Valérie Kokoszka

T opambtenaar Karine Moykens schetst 

de Vlaamse ziekenhuisfinanciering. Die 

moest immers op een nieuwe leest na 

een Europees njet. En de tijd dringt. De strategie 

van sommige ziekenhuizen kreeg al een flinke 

knauw door het getalm.

Orde Antwerpen: de kandidaten

 Blz. 14-16

 Blz. 4

 Blz. 12, 13

Hoe doen onze ziekenhuizen het?  
Resultaten MAHA-studie en reacties op 

www.despecialist.eu

ORGAANTRANSPLANTATIE8-9

Proefschrift met  
10 aanbevelingen

JEUGDVOETBAL18

Kans voor laatrijpe 
spelers

 

©
Th

ie
rry

 S
tri

ck
ae

rt

WEDSTRIJD9

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

Welke voorgaande fi lm 
van de gebroeders 
Dardenne werd in 2005 
door de Gouden Palm 
op het Filmfestival van 
Cannes bekroond ?

Stuur uw antwoord 
vóór 4 oktober naar 
wedstrijd@cineart.be 
met uw adres.
De tickets worden per post 
naar de winnaars gestuurd.

VANAF 5 OKTOBER IN DE BIOSCOOP

220916_DeSpecialist_Cineart_LaFilleInconnue.indd   1 16/09/16   12:01

30 DUOTICKETS 
VOOR 
LA 
FILLE 
INCONNUE
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M inister De Block: “We volgen 
de Planningscommissie. Die 
stelt dat in 2022 in België 

1.320 artsen mogen afstuderen. Ik ben 
bijzonder tevreden dat we eindelijk deze 
stap gezet hebben. Een goede planning 

en voldoende artsen voor onze patiënten 
bieden een garantie voor zorgkwaliteit. 
Want een goede planning betekent een 
goede opleiding met voldoende stage-
plaatsen waardoor onze artsen de best 
mogelijke zorg aan hun patiënten kun-
nen geven.”

De verdeling van de 1.320 artsen voor-
opgesteld door de Planningscommis-
sie, over de Vlaamse en de Franstalige 
Gemeenschap, is licht bijgestuurd. Voor 
Vlaanderen worden 792 artsen voorzien 
voor 2022 en voor Wallonië 528 (tegen-
over 492 vorig jaar). Het aantal in Vlaan-
deren ligt iets hoger dan vooropgesteld 
door de Planningscommissie omdat de 
commissie zelf aangaf dat bepaalde te-
korten dreigen. Door de lichte verhoging 
worden de tekorten vermeden.
Voor Wallonië ligt het aantal dan weer 
lager omdat in de Franstalige Gemeen-

schap de voorbije jaren en de komende 
jaren een overtal aan artsen zal afstu-
deren.

Ruim overleg
Van bij het begin van de huidige regeer-
periode werkte minister De Block naar 
eigen zeggen aan een oplossing voor dit 
aanslepende dossier. Er werd ruim over-
legd met alle betrokkenen op federaal en 
deelstaatniveau. Het doel was een duur-
zame oplossing te vinden om het aantal 
studenten geneeskunde in overeenstem-
ming te brengen met de quota.
De Block wil ook uit de impasse geraken 
wat het dossier van de Franstalige stu-
denten geneeskunde betreft, die geen 
contingenteringsattest dreigen te krij-
gen omdat de quota voor de Franse Ge-
meenschap in het verleden niet werden 
nageleefd. 

Nog addertjes  
onder het gras
Het KB mag dan al een doorwrocht werk-
stuk zijn, het voorstel van de quota voor 
2022 gaat nu naar de Raad van State en 
komt dan voor een tweede lezing terug 
op tafel in de ministerraad. Zoals bekend 
stelde de Raad van State zich eerder kri-
tisch op in deze materie.
Daarnaast zal minister De Block ook 
overleggen met de betrokken ministers 
van Welzijn en waar nodig ook Onder-
wijs. De regering vraagt de Franstalige 
Gemeenschap nog een belangrijke ges-
te: ze moet voor de tweede lezing van 
het KB over de quota een decreet goed-
keuren over een ingangsexamen voor 
het begin van het eerste jaar geneeskun-
de. Daar liggen misschien nog politieke 
wolfijzers en schietgeweren klaar, zeker 
nu men terugkeert naar de 60/40-ver-
houding.
De eerste reacties voorspellen alvast 
weinig goeds. ❚

Pascal SelleslaghJS
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Artsenquota 2022 schuiven weer naar 60/40
De regering geeft in eerste lezing groen licht voor 
een KB over de quota voor het artsenaantal dat ons 
land in 2022 nodig heeft. Maggie De Block volgt de 
Planningscommissie met een ‘lichte bijsturing’. Die 
benadert weer de 60/40-verhouding Vlaanderen-
Wallonië, daar waar die even naar 56,5/43,5 leek te 
verschuiven.

BEROEPSNIEUWS

Minister De Block (hier bij de aftrap 
van oktober borstkankermaand met 
Think Pink): “Een goede zorgplanning 
garandeert zorgkwaliteit.”
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Wrijvingen rond gezondheidsbudget
De N-VA ondernam 

een nieuwe poging om 
te besparen op het 

gezondheidszorgbudget. 
Maggie De Block zette 

zich eerder al schrap in de 
pers, onder meer in onze 

vorige editie. 

S olidaris, dat heel wat Franstalige 
ziekenhuizen overkoepelt, denkt 
dat er nu al tot in 2019 een bijko-

mend verlies in de sector zal zijn van 1,8 
miljard. Het lijdt geen twijfel dat de bud-
getdiscussies volop woeden achter de 
schermen en dat er een stevig robbertje 
gevochten zal worden. 

Systeem niet de nek 
omdraaien
Iedereen maakt omstreeks deze tijd uiter-
aard zijn budgettaire wensen bekend. Tal 
van commissies stellen die lijstjes op, de 
ziekenfondsen onderhandelen om een 
gemeenschappelijk budgetvoorstel voor 
te leggen aan het Verzekeringscomité 
voor de stemming van het zorgbudget 
op dinsdag 2 oktober op de Algemene 
Raad van het Riziv. Maggie De Block gaf 
al te kennen “dat ze zal knokken voor 
elke cent.” 
In enkele kranten vorige week, zowel 
Nederlandstalige als Franstalige, be-
klemtoonde ze nogmaals dat ze niet zal 
besparen op kap van de gezondheid. 
Dat naar aanleiding van de verklaringen 
van Bart De Wever die liet weten dat er 

nog besparingen nodig waren in de sec-
tor. De Block bijt van zich af: “Er is geen 
sprake van dat we het systeem de nek 
omdraaien. Voor extra inspanningen 
moet je elders gaan zoeken.” Volgens 
haar kabinet zal er op gezondheidszorg 
al 2,6 miljard bespaard zijn tegen het 
jaareinde, en dat in het licht van een be-
sparingsdoel van 3,6 miljard tegen het 
einde van de legislatuur.
Dat verontrust de leiders van Solidaris, 
Jean-Pascal Labille en Michel Jadot. 
Want zij schatten dat men tegen 2019 
nog 1,8 miljard wil afknijpen van het 

gezondheidszorgbudget. Meer dus dan 
het totaal van de honoraria voor de 
huisartsen (1,2 miljard). Ze hebben ook 
hun twijfels bij het grote redesign van 
de overheidsinstellingen die de rege-
ring-Michel nastreeft en die 550 miljoen 
in het bakje moet brengen vanaf 2018. 
Ze vrezen daarbij een machtsverschui-
ving naar de FOD Volksgezondheid ten 
nadele van het Riziv.

De Wever: gas terug
In De Tijd van 14 september bindt De We-
ver dan weer in. Hij zegt “niet langer te 
streven naar een begroting in evenwicht 
tegen 2018. Ik kan aanvaarden dat de te-
rugkeer naar een begroting in evenwicht 
trager gaat.” Hij wil wel verder besparen 
in de sociale zekerheid, maar omdat de 
regeringspartners niet meewillen, ver-
zoent hij zich met een begroting die niet 
in evenwicht zal zijn. Zelf wil de N-VA im-
mers geen nieuwe belastingen invoeren 
om dat evenwicht te halen. ❚

V.C./P.S.

 De Block: knokken voor 
elke cent
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V an de 20 agressiemeldingen slaan er inderdaad 
19 op huisartsen en één op een specialist die 
werkte in een ziekenhuis. Dit is wellicht slechts 

het topje van de ijsberg. Pas nu begint het contactpunt 
immers bekendheid te verwerven. Bovendien zijn artsen 
niet geneigd om hierover snel te communiceren, het on-
derwerp zit nog wat in de taboesfeer.
Het register geeft ook de omstandigheden van de agres-
sie aan. 

Trends
De huidige steekproef is te klein om een representatief 
beeld te scheppen van geweld tegen artsen, maar uit  
20 gevallen kan men toch al enkele trends afleiden. 
• Van de 19 gewelddadige feiten (fysiek of verbaal) op 

een huisarts vonden er 2 plaats bij iemand die als  
controlearts optrad. 

• De resterende groep bestaat voor twee derde uit solo-
artsen en voor een derde uit leden van een groeps-
praktijk. 

• De feiten vinden hoofdzakelijk plaats in de spreekka-
mer of op de drempel daarvan (10 van de 19 gevallen). 

• Vijf gevallen deden zich voor tijdens een huisbezoek en 
vier per telefoon.

• Verbaal en psychisch geweld is goed voor twee derde 
van het totale aantal incidenten. In het overige derde is 
er wel degelijk sprake van lichamelijk geweld. 

• Is de Orde in de meeste gevallen niet op de hoogte 
gebracht van de gevolgen, dan vinden we toch zes à 
zeven casussen met een emotionele weerslag, mate-
riële schade en/of lichamelijke traumata, waarvan één 
geval met levensgevaarlijke verwondingen.

• Wat de daders betreft, zijn er ongeveer even veel pa-
tiënten die de huisarts kent, als onbekenden (zeven, 
respectievelijk acht incidenten). 

 In de andere gevallen is de geweldpleger niet de patiënt 
zelf, maar een derde. Hebben de daders een psychia-
trische voorgeschiedenis? Vaak weet de Orde dat niet, 
maar in twee gevallen is het antwoord zeker positief.

Aanleidingen
Aanleidingen tot geweldpleging tegenover artsen blij-
ken uiteenlopend. Helemaal bovenaan staan met voor-
sprong betwistingen over arbeidsongeschiktheid, ge-
volgd door weigering van een voorschrift en geschillen 
over een controle of een beslissing van de arts. Maar de 
slachtoffers geven ook andere oorzaken aan, zoals ‘frus-
tratie’ bij de patiënt of een rookstop (!) voorstellen. Uit-
lokkende factoren voor psychisch geweld zijn – naast een 
psychiatrisch verleden – geldgebrek, middelenmisbruik 
en weigering van een voorschrift. ❚

Johanne Mathy/Michèle Langendries

(*) Het meldpunt agressie maakt deel uit van ‘Artsen in nood’, een grootschaliger 
project waarover de Orde van artsen binnenkort zal communiceren. De nationale 
raad, los van iedere vorm van tuchtrechtelijk optreden, wil artsen steunen die zich 
in een moeilijke situatie bevinden, naar aanleiding van geweld, maar ook burn-out, 
middelenmisbruik of een gerechtelijke procedure.
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20 agressiemeldingen  
tegen artsen op 1 trimester

Het nationaal agressiemeldpunt voor 
artsen (*) die het slachtoffer werden 
van geweld tijdens hun beroep, werd 

in juni opgericht door de Orde van 
Artsen. De Specialist en Medi-Sfeer 
keken een geanonimiseerd overzicht 
in van de geregistreerde meldingen. 

Onthutsend: al een 20-tal gevallen 
liepen binnen. Voor de overgrote 
meerderheid zijn de slachtoffers 

huisartsen.

BE/TRIM/0017/16 - Date of Creation: September 2016

dolutegravir/abacavir/
lamivudine

ER/VU/RE: ViiV Healthcares.a./n.v Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6, 
1300 Wavre, BELGIUM • Contact +32 10 85 65 00  

© 2016 ViiV Healthcare group of companies. 
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O verleg over de veiligheid van 
zorgverleners zou eerstdaags moeten 
worden hervat onder de hoede van 

de FOD Volksgezondheid. Prof. Michel Deneyer, 
ondervoorzitter van de Orde van artsen, is van 
plan minister Jambon te attenderen op de ernst 
van de situatie. Hij wil nog meer getuigenissen 
verzamelen, zeker nu het contactpunt duidelijk 
vermeld staat op de site www.ordomedic.be en het 
formulier daadwerkelijk interactief geworden is.

Prof. Michel Deneyer: van plan om minister 
Jambon te attenderen op de ernst van de 
situatie.

Overleg
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De secretaris-generaal van het 
departement Welzijn, Volks-
gezondheid en Gezin zag in-

middels immers hoe Vlaanderen na de 
zesde staatshervorming de volledige be-
voegdheid kreeg voor de ziekenhuisin-
frastructuur. Moykens schetst in primeur 
de nieuwe financieringsconcepten. De 
concepten zullen gelden voor AZ’s, UZ’s 
en psychiatrische ziekenhuizen. Niet 
voor de psychiatrische verzorgingstehui-
zen, al wordt het daar wellicht ook een 
forfaitair systeem. De Vlaamse regering 
keurde nog geen besluiten goed, al lijdt 
het weinig twijfel dat deze concepten de 
blauwdruk worden.
Vlaanderen gaat uit van twee basisprin-
cipes:

1. forfaitaire subsidies;

2. subsidies gebaseerd op het princi-
pe van de lifecycles.

Lifecycle
Qua lifecycle worden de volgende facto-
ren berekend:
• totale kosten;
• herconditioneringskosten;
• instandhoudingskosten (‘groot  

onderhoud’);

• roerende investeringen, nodig tij-
dens lifecycle;

• financiële lasten op de leningen.
“Het uitgangspunt”, aldus Moykens: “Als 
een ziekenhuis gebouwd wordt in het 
jaar 0, dan komen er grosso modo de 
volgende kosten bij kijken:
• na 10 jaar groot onderhoud;
• na 20 jaar herconditioneren;
• na 30 jaar groot onderhoud.

Twee soorten forfaits
De subsidiëringsmethodiek zal berusten 
op twee soorten forfaits:

1. strategisch: voor kostendekking 
van volledige nieuwbouw, capaci-
teitsuitbreiding, de werking inza-
ke herconditionering en de eerste 
roerende investering (medisch en 
niet-medisch). Investeringen ko-
men alleen in aanmerking voor dat 
strategisch forfait als ze passen in 
het zorgstrategisch kader, uitge-
tekend door het beleid dat zo kan 
sturen;

2. instandhouding: om de bestaande 
ziekenhuisinfrastructuur (roerend 
en onroerend) te onderhouden. 
Roerende investeringen (medisch 

en niet-medisch) net als onder-
houdswerken aan bestaande ge-
bouwen. Steeds om de kwaliteits-
volle dienstverlening te vrijwaren. 
Dit forfait is vrij te besteden en 
niet gekoppeld aan een specifieke 
investering. Het wordt toegekend 
voor onbepaalde duur. Dat welis-
waar na een paar verrekeningen 
omdat sommige ziekenhuizen al 
subsidies kregen, en andere niet. 
De ene krijgt wat meer van het 
BFM (federale overheid) dan de an-
dere, en ook dat wordt verrekend.

In het nieuwe systeem werd nog geen 
rekening gehouden met een waarborg. 

“Dat proberen we uit te klaren met het 
INR (Instituut Nationale Rekeningen). 
Kwestie van alles zo budgetneutraal te 
houden voor de begroting”, licht Moy-
kens toe.

Centen
Wat is het budgettair kader? Destijds 
werd voor de A1-A3 505 miljoen uitge-
trokken. Opgesplitst in:
• 420 miljoen (ziekenhuisinfrastruc-

tuur), om verplichtingen uit het 
verleden te dekken;

• 85 miljoen (instandhoudingsfor-
fait), dienen in eerste instantie om, 
in afwachting van het nieuwe sys-
teem, de forfaits medisch/niet-me-
disch en de toestelfinanciering A3 
verder te kunnen uitvoeren.

Als het systeem op kruissnelheid zal 
draaien, maakt Moykens zich sterk dat 
we evolueren naar:
• 225 miljoen voor instandhouding;
• 725 miljoen strategisch
om alle ziekenhuizen in Vlaanderen vol-
gens lifecycle in stand te houden. ❚

Pascal Selleslagh

Noot
1. Er werden in Vlaanderen alternatieve financierings-

vormen ontwikkeld onder toezicht van Europa, maar 
in 2014 wijzigde datzelfde Europa zijn houding. 
Vanaf dan moest de overheid bij de toekenning van 
een principieel akkoord, het volledige bedrag van 
dat akkoord opnemen in haar begroting. Dan viel 
de meerwaarde van die alternatieve financiering 
weg. Gevolg: een probleem voor Vlaanderen (cfr. dr. 
Buyens: “Dat is het failliet van Vlaanderen”).JS
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Vlaamse financiering ziekenhuizen: contouren
Diverse ziekenhuizen zitten strategisch in de rats omdat 
nieuwbouw- en verbouwdossiers geblokkeerd raakten (1). 
Strategische beslissingen liggen lam. Daarover luidde dr. 
Guy Buyens van het AZ Jan Portaels nog de alarmbel in  
De Specialist 88. Topambtenaar Karine Moykens lichtte op 
de PRoF-dagen in Poperinge een tipje van de beleidssluier op.

BEROEPSNIEUWS
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Karine Moykens: 
“Geleidelijk meer evolueren naar 
strategische financiering”.

Duurzame stressdaling  
door online zelfhulp ‘MijnKwartier.be’

Het dagelijkse online zelfhulppro-
gramma van dr. Paul Koeck be-
wijst dus ook een positief effect 

op lange termijn. De gemiddelde patiënt 
aan het dagelijkse online zelfhulppro-
gramma ‘MijnKwartier.be’, zoekt soelaas 
voor psychische klachten zoals stress, 
angst, depressie en burn-out. Hij bereikt 
normale, gezonde stresscores (1) op het 
einde van het zelfhulpprogramma. Hij/zij 

behoudt deze scores gedurende de op-
eenvolgende maanden en jaren, met een 
duurzame stressdaling van 64%. 

Ook blijvende stijging  
levenstevredenheid
Dit is de conclusie van een opvolgstudie 
door dr. Paul Koeck op 1.335 patiënten. 

Deze studie toont tevens een blijvende 
stijging van 40% in levenstevredenheid 
(2). Uit een vorig onderzoek op 1.056 pa-
tiënten bleek reeds dat de gemiddelde 
patiënt stressvrij is in 21 dagen online 
zelfhulp dankzij een stressdaling van 
meer dan 50% tegenover zijn startscores 
(3). Hierdoor bereikt hij ‘normale’ stress-
vrije scores, in de groene zone van zijn 
stressgrafiek. In diezelfde periode van 21 
dagen was de patiënt al 40% tevredener 
over zichzelf en zijn leven, maar de op-
volgstudie wijst dus op een blijvend ef-
fect. Ze wordt op dinsdag 22 november 
2016 voorgesteld op het tweejaarlijkse 
Vlaamse Geestelijke Gezondheidscon-
gres georganiseerd door de Vlaamse Ver-
eniging voor Psychiatrie. ❚

Meer info en bijzonderheden op onze site www.despecialist.eu
Zie ook http://www.mijnkwartier.be/hoe-verloopt-het-zelf-
hulpprogramma

P.S.

Noten
1. Mediaan van de totale DASS-21-score.
2. Levenstevredenheid wordt gemeten aan de hand 

van een eenvoudige visueel digitale zelfscoreschaal 
van 0 tot 10 met de vraag: “Waar sta je vandaag op 
je tevredenheidsschaal van 0 tot 10?”

3. Zie samenvatting op http://www.mijnkwartier.be/
pers/burn-out-stress-angst-depressie-verlost-min-
der-dandrie-weken-zelfhulpprogramma-mijnkwar-
tier/ en de posterversie op http://2014.ggzcongres.
be/ggz2014.aspx?PageId=343

Deelnemers aan het online zelfhulpprogramma  
‘Mijn Kwartier.be’ zien hun stressniveau dalen, dat was 
bekend. Maar nu blijkt dat dit effect zich zelfs manifes-
teert tot 5 jaar nadien. De stresscores dalen tot -64% en 
de levenstevredenheid stijgt blijvend met +40%.
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P eers moeten stagediensten en 
-meesters evalueren volgens 
objectieve criteria, met eventu-

eel een ranglijst tot gevolg.

De evaluatie van de stagemeesters en 
stagediensten past dus in het raam van 
een gevalideerd systeem van visitatie 
door peers met inbegrip van een beoor-
deling door de XIO’s (1). Dat gebeurt op 
basis van gedocumenteerde, objectieve 
gegevens, volgens de normen van de 
World Federation of Medical Education 
(2) en met waarborgen tegen te grote 
mildheid door elementen van externe 
toetsing. De KAGB denkt dat hieruit een 
ranglijst van stagemeesters en stage-
diensten kan voortspruiten. Die ranglijst 
is inzetbaar bij het toekennen van stage-
plaatsen: “De initiatieven om Europees 
tot stelsels van accreditering van speci-
alistische opleidingen te komen, kunnen 
hier inspirerend werken.”

Dringende nood -  
campagne
De dringende nood aan extra kwalita-
tieve stagemeesters en -diensten om de 
dubbele cohorte basisartsen op te van-
gen die in 2018 hun vervolgopleiding 
aanvatten, geeft de cultuuromslag, men-
taliteitswijziging en kwaliteitsverbete-
ring van de stagemeesters mogelijk een 
impuls. De overheid kan helpen met een 
campagne die focust op:
1. de opname van de maatschappe-

lijke rol als ‘teacher’ in het model 
van de goede arts en tandarts,

2. de meerwaarde voor de praktijk 
van de stagemeester (contact met 
jonge XIO’s die kritische vragen 
stellen),

3. de aanpassing en vernieuwing van 
het accrediteringssysteem,

4. een financiële tegemoetkoming 
voor de opleidingstaak van de 
stagemeester.

De KAGB besluit met deze aanbevelin-
gen richting lerende organisatie:
• tijdens stages primeert het bewust 

leren op het werken; 
• kwaliteitscriteria voor erkenning 

(en behoud erkenning- van stage-
diensten en -meesters; 

• evaluatiesysteem van stagemees-
ters en stagediensten; 

• accreditering voor onderwijskundi-
ge activiteiten van stagemeesters; 

• structurering van de stage; 
• interactie tussen stagemeester en 

XIO; 

• de omstandigheden waarin de  
stage verloopt, moeten beter.

• deze week werden de advie-

zen besproken met experts in  
aanwezigheid van minister Van-
deurzen, die uiteindelijk over de 
vernieuwingen beslist op basis 
van de adviezen. ❚

P.S.

Noten
1. XIO: overkoepelend begrip voor arts-specialist in 

opleiding, huisarts in opleiding, algemeen tandarts 
in opleiding en tandartsspecialist in opleiding.

2. World Federation for Medical Education (WFME). 
WFME Global Standards for Quality Improvement: 
Postgraduate Medical Education, WFME Office: 
University of Copenhagen, Denmark, 2003.
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Evaluatie stagemeesters en -diensten op til
Deze week stelde de Koninklijke Academie van  
Geneeskunde (KAGB) aan minister Jo Vandeurzen en  
experts haar adviezen voor om artsenstages en -opleidin-
gen te moderniseren. Dat past in de zesde staatshervor-
ming. Ze pleit voor een ‘cultuuromslag naar een lerende 
organisatie’.

References: 1. PEG-intron and ribavirin combination product approval letter. FDA: August 7, 2001. 2. Victrelis® (boceprevir), first-in-class 
oral hepatitis C virus protease inhibitor, approved in the European Union for treatment of chronic hepatitis C [news release EU version]. 
Whitehouse Station, NJ: MSD; July 18, 2011. 3. Intron A Registration Life Cycle Status as of January 21, 2011 [FDA].
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AN UNWAVERING COMMITMENT 
TO THE TASK AT HAND

Where a 25-year legacy 
of innovation in chronic HEPATITIS C treatment1–3 meets

LEADERSHIP 
MSD has a long history of developing innovative solutions for people with chronic hepatitis C, from the very 
first approved treatment to the first pegylated interferon-alfa and the first direct-acting antiviral.1-3

COMMITMENT 
MSD is dedicated to a deeper understanding of chronic hepatitis C, uncovering new molecular 
breakthroughs, and strengthening support for patients.

INNOVATION 
Through its chronic hepatitis C pipeline, MSD is continuously exploring potential new therapies.
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Terwijl iedereen al met zijn hoofd 
bij de zomervakantie zat, ver-
scheen het decreet diverse be-

palingen Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin van 15 juli 2016. Dat handelt over 
accreditatie en accreditatie-instellingen, 
en hun onderzoeksbevoegdheden, ook 
in ziekenhuizen en zorginstellingen. 

Artikel 108 van dat decreet biedt accre-
ditatie-instellingen de mogelijkheid om 
persoonsgegevens in te kijken en ze te 
kopiëren. Dat geldt ook voor gezond-
heidsgegevens van patiënten aan wie 
zorg wordt verleend door de instelling in 
kwestie in een accreditatietraject.

Inzage in die data en het kopiëren ervan 
is weliswaar alleen mogelijk tijdens het 
onderzoek in het raam van de accredi-
tatieopdracht in de gebouwen van de 
voorziening. Deze bevoegdheid geldt 
slechts voor zover dit voor dat onder-
zoek noodzakelijk is (omdat inzage 
in anonieme gegevens daarvoor niet  
volstaat).

Machtiging
Voor deze stap is wel de machtiging ver-
eist van de afdeling Gezondheid van het 
Sectoraal Comité van de Sociale zeker-
heid en van de Gezondheid van de Pri-
vacycommissie. Er is wettelijk bepaald 
dat de regelgeving ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en de regel-
geving over het beroepsgeheim haar  
toepassing behoudt, klinkt het nog.

Gefronste wenkbrauwen
Toch doet deze voorwaardelijke toela-
ting de wenkbrauwen fronsen bij menig-
een. “De bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer en het beroepsgeheim 
is absoluut”, aldus plastisch chirurg  
Hubert Tytgat. “Er is hierover herhaal-
delijk heibel, maar wanneer de overheid 
zelf de deur open zet voor uitzonderin-
gen op de toepassing van de wet, dan 
doen ze hier niet moeilijk over. Een on-
betrouwbare en onzorgvuldige overheid 
die de complexiteit van zulke beslissin-
gen systematisch onderschat. Zij ma-
ken steeds opnieuw reductionistische 
redeneringen. Bovendien gaat het om 
een banale reden: de accreditatie van 
een ziekenhuis. Er worden door deze 
Amerikaanse bedrijven (sic) duizenden 
punten onderzocht. Dit zou moeten vol-
staan. Wie zegt dat zij die gegevens ook 
niet zouden gebruiken buiten de context 
van een accreditatie? Wikileaks, Edward 

Snowden en CIA leaks: zijn het alleen 
maar geïsoleerde ongelukjes?” ❚

P.S.
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Nemen JCI en NIAZ loopje met privacy?
Een accreditatie-instelling zoals JCI of NIAZ mag niet- 
geanonimiseerde gezondheidsgegevens van patiënten  
inzien onder bepaalde voorwaarden. Dat staat in een  
recent decreet van de Vlaamse Gemeenschap…

BEROEPSNIEUWS
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 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg harde capsules - Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg harde capsules - Trinomia 100 
mg/20 mg/2,5 mg harde capsules. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg harde capsules. 
Elke capsule bevat 100 mg acetylsalicylzuur, 20 mg atorvastatine (als 21,69 mg atorvastatinecalciumtrihydraat) en 10 mg ramipril. Trinomia 
100 mg/20 mg/5 mg harde capsules. Elke capsule bevat 100 mg acetylsalicylzuur, 20 mg atorvastatine (als 21,69 mg atorvastatinecalciumtri-
hydraat) en 5 mg ramipril. Trinomia 100 mg/20 mg/2,5 mg harde capsules. Elke capsule bevat 100 mg acetylsalicylzuur, 20 mg atorvastatine 
(als 21,69 mg atorvastatinecalciumtrihydraat) en 2,5 mg ramipril. FARMACEUTISCHE VORM. Harde capsule. THERAPEUTISCHE INDICATIES. 
Trinomia is geïndiceerd voor de secundaire preventie van cardiovasculaire voorvallen als substitutietherapie bij volwassen patiënten wiens 
toestand voldoende onder controle is met toediening van de afzonderlijke bestanddelen op hetzelfde tijdstip aan dezelfde therapeutische doses. 
DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING. Dosering. Volwassenen. Patiënten wiens toestand onder controle is met dezelfde therapeutische 
doses acetylsalicylzuur, atorvastatine en ramipril kunnen onmiddellijk worden overgeschakeld op Trinomia capsules. Het opstarten van de 
behandeling moet onder medisch toezicht plaatsvinden. Voor cardiovasculaire preventie is de beoogde onderhoudsdosis Ramipril 10  mg 
eenmaal daags. Pediatrische patiënten. Trinomia is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Speciale 
populaties. Patiënten met een verminderde nierfunctie: Bij patiënten met een verminderde nierfunctie moet de dagdosis gebaseerd zijn op 
de creatinineklaring: als de creatinineklaring ≥60 ml/min is, bedraagt de maximale dagelijkse dosis ramipril 10 mg; als de creatinineklaring tussen 30-60 ml/min ligt, bedraagt de maximale dagelijkse dosis ramipril 5 mg. Bij 
patiënten die hemodialyse ondergaan en/of een ernstig verminderde nierfunctie hebben (creatinineklaring <30 ml/min) is Trinomia gecontra-indiceerd. Patiënten met een verminderde leverfunctie: Trinomia moet met 
voorzichtigheid worden toegediend in geval van een verminderde leverfunctie. Vóór aanvang van de behandeling en nadien op regelmatige tijdstippen moeten leverfunctietesten worden uitgevoerd. Bij patiënten die tekenen 
of symptomen ontwikkelen die op leverschade wijzen, moeten leverfunctietesten worden uitgevoerd. Patiënten die verhoogde transaminasen ontwikkelen, moeten gecontroleerd worden totdat de afwijking(en) verdwenen 
zijn. Bij een aanhoudende transaminaseverhoging van meer dan 3 maal de bovengrens van de normaalwaarden (ULN) is het aanbevolen om de toediening van Trinomia stop te zetten. Bij deze patiënten is de maximale 
dagelijkse dosis ramipril 2,5 mg en mag de behandeling uitsluitend worden gestart onder nauwgezet medisch toezicht. Trinomia is gecontra-indiceerd voor gebruik bij patiënten met een ernstig of actief verminderde leverfunc-
tie. Ouderen. Bij bejaarde en zwakke patiënten moet de behandeling met voorzichtigheid worden opgestart omdat de kans op bijwerkingen groter is. Wijze van toediening. Trinomia harde capsule zijn bestemd voor oraal 
gebruik. Trinomia moet oraal worden ingenomen als één capsule per dag, bij voorkeur na een maaltijd. Trinomia moet met vloeistof worden doorgeslikt. De capsules mogen niet worden gekauwd of verpulverd voordat ze 
worden doorgeslikt. De capsules mogen niet worden geopend. De wijze waarop de capsules zijn afgesloten waarborgt de farmacologische eigenschappen van de werkzame sto�en. Vermijd het drinken van pompelmoessap 
tijdens het gebruik van Trinomia. CONTRA-INDICATIES. Overgevoeligheid voor de werkzame sto�en of voor één van de in rubriek 6.1 van de Samenvatting van de Productkenmerken vermelde hulpsto�en, voor andere 
salicylaten, voor niet-steroïde anti-in�ammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), voor andere ACE (Angiotensin Converting Enzyme) -remmers of voor tartrazine. Overgevoeligheid voor soja of pinda. Bij een voorgeschiedenis van 
astma-aanvallen of andere allergische reacties op salicylzuur of andere niet-steroïde analgetica/anti-in�ammatoire middelen. Actieve of voorgeschiedenis van terugkerende maagzweer en/of maag-/darmbloeding of andere 
soorten bloeding, zoals cerebrovasculaire bloedingen. Hemo�lie en andere bloedingsstoornissen. Ernstige nier- en leverfunctiestoornissen. Patiënten die hemodialyse ondergaan. Ernstige hartinsu�ciëntie. Gelijktijdige 
behandeling met methotrexaat aan een dosis van 15  mg of meer per week. Het gelijktijdig gebruik van Trinomia met aliskiren-bevattende geneesmiddelen is gecontra-indiceerd bij patiënten met diabetes mellitus of 
nierinsu�ciëntie (GFR < 60 ml/min/1,73 m2). Patiënten met neuspoliepen gerelateerd aan astma veroorzaakt of verergerd door acetylsalicylzuur. Actieve leverziekte of onverklaarbare, aanhoudende verhogingen in 
serumtransaminasen van meer dan 3 maal de bovengrens van de normaalwaarden. Tijdens zwangerschap en borstvoeding, en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen gepaste anticonceptiemaatregelen nemen. 
Gelijktijdige behandeling met tipranavir of ritonavir, vanwege het risico op rabdomyolyse. Gelijktijdige behandeling met ciclosporine, vanwege het risico op rabdomyolyse. Voorgeschiedenis van angio-oedeem (erfelijk, 
idiopathisch of veroorzaakt door eerder angio-oedeem bij ACE-remmers of Angiotensine-II-receptorantagonisten (AIIRA’s). Extracorporale behandelingen die leiden tot contact van bloed met negatief geladen oppervlakken. 
Signi�cante bilaterale arteria renalis stenose of stenose van de arteria renalis van één enkele functionerende nier. Ramipril mag niet gebruikt worden bij patiënten met een hypotensieve of hemodynamisch instabiele toestand. 
Kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Bij kinderen jonger dan 16 jaar met koorts, griep of waterpokken bestaat een risico op Reye-syndroom. BIJWERKINGEN. Samenvatting van het veiligheidspro�el. Trinomia mag 
alleen worden gebruikt als substitutietherapie bij patiënten die adequaat onder controle zijn met de monocomponenten die gelijktijdig worden gegeven in gelijke therapeutische doses. De vaakst voorkomende bijwerkingen 
die zijn geassocieerd met aspirinebehandeling zijn maag-darmklachten. Ulceratie en bloeding komen soms voor (minder dan 1 geval per 100). Perforatie van het maag-darmkanaal komt zeer zelden voor (minder dan 1 geval 
per 10000). Informeer onmiddellijk uw arts wanneer u zwarte ontlasting opmerkt of bloed in uw braaksel (tekenen van ernstige maagbloeding). Bekende bijwerkingen van behandeling met ramipril zijn aanhoudende droge 
hoest en reacties als gevolg van hypotensie. Soms (minder dan 1 geval per 100) werden als bijwerking bij behandeling met ramipril angio-oedeem, verminderde nierfunctie en verminderde leverfunctie gezien. Neutropenie, 
agranulocytose komen zelden voor (minder dan 1 geval per 1000). Myalgie (spierpijn, spierspasmen, gewrichtszwelling) is een vaak voorkomende bijwerking bij behandeling met statinen. Myopathie en rhabdomyolyse komen 
zelden voor (minder dan 1 geval per 1000). Monitoring van CK moet worden overwogen als onderdeel van de evaluatie van patiënten met CK-spiegels die aanzienlijk zijn verhoogd op de baseline (> 5 maal de ULN). In de 
atorvastatine placebogecontroleerde klinisch onderzoek database van 16066 (8755 atorvastatine vs. 7311 placebo) patiënten behandeld voor een gemiddelde periode van 53 weken stopte 5,2% van de patiënten op atorvasta-
tine als gevolg van bijwerkingen vergeleken met 4,0% van de patiënten op placebo. Net als bij andere HMG-CoA reductaseremmers zijn verhoogde serumtransaminasen gemeld bij patiënten die atorvastastine kregen Deze 
veranderingen waren meestal licht, van voorbijgaande aard en onderbreking van de behandeling was niet nodig. Klinisch belangrijke (> 3 maal de bovengrens van normaal) verhogingen in serumtransaminasen traden op bij 
0,8% van de patiënten op atorvastatine. Deze verhogingen waren dosisgerelateerd en waren bij alle patiënten reversibel. Verhoogde serumcreatinekinase (CK) spiegels hoger dan 3 maal de bovengrens van normaal traden op 
bij 2,5% van de patiënten op atorvastatine, soortgelijk aan andere HMG-CoA reductaseremmers in klonische onderzoeken. Spiegels hoger dan 10 maal het normale hoogste bereik traden op bij 0,4% van de met atorvastatine 
behandelde patiënten. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij sommige statinen: Seksuele disfunctie. Depressie. Uitzonderlijke gevallen van interstitiële longziekte, met name bij langdurige behandeling. Diabetes mellitus: 
de frequentie zal afhangen van de aanwezigheid of afwezigheid van risicofactoren (nuchter bloedglucose ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30kg/m2, verhoogde triglyceriden, voorgeschiedenis van hypertensie). Bijwerkingen: Zeer vaak 
(≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1000, < 1/100); zelden (≥ 1/10000, < 1/1000); zeer zelden (< 1/10000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Bloed- en lymfestelselaandoe-
ningen. Eosino�lie: Ramipril: Soms. Aantal witte bloedcellen verminderd (inclusief neutropenie of agranulocytose), aantal rode bloedcellen verminderd, hemoglobine verminderd, aantal  trombocyten verminderd (trombocy-
topenie):  Ramipril: Zelden.  Er zijn meldingen geweest van ernstige bloedingen die in sommige gevallen levensbedreigend kunnen zijn, zoals hersenbloedingen, vooral bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie en/of 
gelijktijdige behandeling met anticoagulantia: ASA: Zelden. Bloedingen zoals neusbloeding, bloeding van het tandvlees, bloeding van de huid of urogenitale tractus zijn waargenomen met als gevolg een mogelijke verlenging 
van de stollingstijd. Dit e�ect kan gedurende 4 tot 8 dagen na inname aanhouden: ASA  : Zelden. Thrombocytopenia: Atorvastatine: Zelden. Beenmergfalen, pancytopenie, hemolytische anemie: Ramipril: Niet bekend. 
Maagdarmstelselaandoeningen. Maag-darmklachten zoals zuurbranden, nausea, braken, maagpijn en diarree: ASA: Zeer vaak. Licht bloedverlies uit het maag-darmkanaal (microbloeding): ASA: Zeer vaak. Dyspepsie, 
nausea, diarree: Ramipril: Vaak – Atorvastatine: Vaak. Braken: Ramipril: Vaak – Atorvastatine: Soms. Spijsverteringsstoornissen, abdominaal ongemak: Ramipril: Vaak. Maag-darmontsteking: Ramipril: Vaak – ASA: Soms. 
Constipatie: Ramipril: Soms – Atorvastatine: Vaak. Flatulentie: Atorvastatine: Vaak. Maag-darmzweren: ASA: Soms. Maag-darmbloedingen: ASA: Soms. Ferriprieve anemie door occult bloedverlies uit het maag-darmkanaal na 
langdurig gebruik:  ASA: Soms. Abdominale pijn boven en onder, eructatie, pancreatitis: Atorvastatine: Soms. Pancreatitis (gevallen van fatale a�oop zijn zeer uitzonderlijk gemeld met ACE-remmers), pancreasenzymen 
verhoogd, angio-oedeem van de dunne darm, abdominale pijn boven inclusief gastritis, droge mond: Ramipril: Soms. Glossitis: Ramipril: Zelden. Perforatie van een zweer in het maag-darmkanaal. Neem onmiddellijk contact 
op met uw arts wanneer u merkt dat u zwarte stoelgang heeft of dat er bloed aanwezig is bij het braken (tekenen van ernstige maagbloeding): ASA: Zeer zelden. Stomatitis aphtosa: Ramipril: Niet bekend. Ademhalingsstel-
sel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen. Paroxysmale bronchospasmen, ernstige dyspneu, rhinitis, neusverstopping: ASA: Vaak. Faryngolaryngeale pijn, epistaxis: Atorvastatine: Vaak. Niet-productieve prikkelhoest, 
bronchitis, sinusitis, dyspneu: Ramipril: Vaak. Bronchospasme inclusief astma verergerd, neusverstopping: Ramipril: Soms. Infecties en parasitaire aandoeningen.  Nasofaryngitis: Atorvastatine: Vaak. Zenuwstelselaan-
doeningen. Hoofdpijn: Ramipril: Vaak - Atorvastatine: Vaak. Duizeligheid: Ramipril: Vaak - Atorvastatine: Soms. Vertigo, agueusie: Ramipril: Soms. Paresthesie, dysgeusie: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Soms. Hypo-esthesie, 
amnesie: Atorvastatine: Soms. Perifere neuropathie: Atorvastatine: Zelden. Tremor, evenwichtsstoornis: Ramipril: Zelden. Cerebrale ischemie inclusief ischemische beroerte en transient ischaemic attack, psychomotorische 
vaardigheden verminderd, branderig gevoel, parosmie: Ramipril: Niet bekend. Hoofdpijn, duizeligheid, gehoorverlies of oorsuizen (tinnitus) en mentale verwardheid: ASA: Niet toepasbaar (kunnen symptomen zijn van een 
overdosis.). Huid- en onderhuidaandoeningen. Uitslag, vooral maculopapuleus: Ramipril: Vaak. Huidreacties: ASA: Soms. Urticaria, huiduitslag, pruritus, alopecie: Atorvastatine: Soms. Angio-oedeem; in zeer uitzonderlijke 
gevallen kan obstructie van de luchtwegen veroorzaakt door angio-oedeem tot een fatale a�oop leiden; pruritus, hyperhidrose: Ramipril: Soms. Angioneurotisch oedeem, dermatitis bullosa inclusief erythema multiforme, 
syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse: Atorvastatine: Zelden. Exfoliatieve dermatitis, urticaria, onycholysis: Ramipril: Zelden. Fotosensibiliteitsreactie: Ramipril: Zeer zelden. Erythema multiforme: 
Ramipril: Niet bekend – ASA: Zeer zelden. Toxische epidermale necrolyse, syndroom van Stevens-Johnson: Ramipril: Niet bekend. Pem�gus, psoriasis verergerd, dermatitis psoriasiforme, exantheem of enantheem pemphig-
oides of lichenoides, alopecie: Ramipril: Niet bekend. Immuunsysteemaandoeningen. Allergische reacties: Atorvastatine: Vaak. Overgevoeligheidsreacties van huid, luchtwegen, maag-darmkanaal, en cardiovasculair 
systeem, vooral bij astmapatiënten (met als mogelijke symptomen: verlaging van de bloeddruk, dyspneu, rhinitis, neusverstopping, anafylactische shock, Quincke-oedeem): ASA: Zelden. Anafylaxe: Atorvastatine: Zeer zelden. 
Anafylactische of anafylactoïde reacties, antinucleaire antistof verhoogd: Ramipril: Niet bekend. Lever- en galaandoeningen. Hepatitis: Atorvastatine: Soms. Leverenzymen en/of bilirubine geconjugeerd verhoogd: Ramipril: 
Soms. Cholestase: Atorvastatine: Zelden. Cholestatische icterus, hepatocellulaire schade: Ramipril: Zelden. Leverfalen: Atorvastatine: Zeer zelden. Verhoogde waarden bij bloedonderzoek van de lever: ASA: Zeer zelden. Acuut 
leverfalen, cholestatische of cytolytische hepatitis (fatale a�oop was zeer uitzonderlijk): Ramipril: Niet bekend. Nier- en urinewegaandoeningen. Verminderde nierfunctie inclusief nierfalen acuut, urinedebiet verhoogd, 
verergering van vooraf bestaande proteïnurie, bloedureum verhoogd, bloedcreatinine verhoogd: Ramipril: Soms. Verminderde nierfunctie: ASA: Zeer zelden. Voedings- en stofwisselingsstoornissen. Hyperglykemie: 
Atorvastatine: Vaak. Bloedkalium verhoogd: Ramipril: Vaak. Hypoglykemie: Atorvastatine: Soms – ASA: Zeer zelden. Gewichtstoename: Atorvastatine: Soms. Anorexie: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Soms. Verminderde 
eetlust: Ramipril: Soms. Bij lage doses verlaagt acetylsalicylzuur de excretie van urinezuur. Bij gevoelige patiënten kan dit aanvallen van jicht veroorzaken: AAS: Zeer zelden. Bloednatrium verlaagd: Ramipril: Niet bekend. 
Psychische stoornissen. Nachtmerries, insomnia: Atorvastatine: Soms. Neerslachtigheid, angst, zenuwachtigheid, rusteloosheid, slaapstoornis, inclusief slaperigheid: Ramipril: Soms. Verwarde toestand: Ramipril: Zelden. 
Aandachtsstoornis: Ramipril: Niet bekend. Oogaandoeningen. Wazig zien: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Soms. Visusstoornis: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Zelden. Conjonctivitis: Ramipril: Zelden. Evenwichtsorgaan- 
en ooraandoeningen. Tinnitus: Ramipril: Zelden - Atorvastatine: Soms. Gehoor belemmerd: Ramipril: Zelden. Gehoorverlies: Atorvastatine: Zeer zelden. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen. Myalgie, 
spierspasmen: Ramipril: Vaak - Atorvastatine: Vaak. Pijn in de ledematen, gewrichtszwelling, rugpijn: Atorvastatine: Vaak. Artralgie: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Vaak. Nekpijn, spiervermoeidheid: Atorvastatine: Soms. 
Myopathie, myositis, rabdomyolyse, tendinopathie, soms gecompliceerd door ruptuur: Atorvastatine: Zelden. Immuungemedieerde necrotiserende myopathie: Atorvastatine: Niet bekend. Voortplantingsstelsel- en 
borstaandoeningen. Voorbijgaande erectiele impotentie, libido verlaagd: Ramipril: Soms. Gynecomastie: Ramipril: Niet bekend - Atorvastatine: Zeer zelden. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornis-
sen. Pijn op de borst, vermoeidheid: Ramipril: Vaak - Atorvastatine: Soms. Pyrexie: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Soms. Malaise, perifeer oedeem. Atorvastatine: Soms. Asthenie: Ramipril: Zelden - Atorvastatine: Soms. 
Onderzoeken. Leverfunctietest abnormaal, creatinekinase in het bloed verhoogd: Atorvastatine:  Vaak. Witte bloedcellen in de urine positief: Atorvastatine: Soms. Hartaandoeningen. Myocardischemie inclusief angina 
pectoris of myocardinfarct, tachycardie, aritmie, hartkloppingen, perifeer oedeem: Ramipril: Soms. Bloedvataandoeningen. Hypotensie, orthostatische bloeddruk verlaagd, syncope: Ramipril: Vaak. Overmatig blozen: 
Ramipril: Soms. Vasculaire stenose, hypoperfusie, vasculitis: Ramipril: Zelden. Ziekte van Raynaud: Ramipril: 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 de website www.fagg.be of het e-mailadres adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. Ferrer Internacional, S.A. 
- Gran Vía Carlos III, 94 - 08028 Barcelona – Spanje. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. BE469555 - BE469546 - BE469637. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST. Datum van 
goedkeuring: 09/2015. Geneesmiddel op medisch voorschrift.
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TRINOMIA 100mg/20mg/5mg x 98 caps B € 37,74
TRINOMIA 100mg/20mg/10mg x 28 caps B € 21,05
TRINOMIA 100mg/20mg/10mg x 98 caps B € 47,57
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Sinds de Belgische 
euthanasiewet in 2002 
is ingevoerd, werden er 

elk jaar meer gevallen 
van euthanasie gemeld 

bij de Federale Controle 
en Evaluatiecommissie 

Euthanasie (FCECE).
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Meer euthanasie sinds wet van 2002

THERABEL

De 1ste polypil voor een betere adherence
bij secundaire cardiovasculaire preventie

NIEUW

acetylsalicylic acid • atorvastatin • ramipril

NEEM EENVOUD TER HARTE IN
SECUNDAIRE PREVENTIE
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 ‘Artsen nu vaker bereid 
tot euthanasie.’

I n De Specialist 88 wierp prof. Pa-
trick Cras, diensthoofd neurologie 
UZA en voorzitter van de ethische 

commissie UZA, de vraag op: “Hoe 
gaan we om met de oudere patiënt met 
een klaar-met-leven-problematiek? Dat 
is een belangrijke maatschappelijke dis-
cussie.”
Een studie van Sigrid Dierickx, profes-
sor Luc Deliens, professor Joachim  

Cohen en professor Kenneth Chambae-
re van de onderzoeksgroep Zorg rond 
het Levenseinde van de VUB en UGent 
verscheen in het vaktijdschrift Cana-
dian Medical Association Journal. Ze 
onderstreept het belang van die vraag. 
Bij de patiënten ouder dan 80 jaar, zo 
stelden ze vast, steeg het aantal gemel-
de euthanasiegevallen namelijk van 
17% in 2003 naar 35% in 2013.

Buitenproportioneel
De onderzoekers bestudeerden alle ge-
melde euthanasiegevallen bij het FCE-
CE van 1 januari 2003 tot 31 december 
2013. In die tijdspanne steeg het aantal 
gevallen van 235 in 2003 (0,2% van alle 
overlijdens) naar 1.807 in 2013 (1,7% 
van alle overlijdens). De stijging van het 
aantal euthanasie-aangiftes gold voor 
alle patiëntengroepen, maar het aan-
deel van patiënten met andere ziektes 
dan kanker en 80-plussers steeg bui-
tenproportioneel. Zij dienden de eerste 
jaren na de wet minder vaak een eu-
thanasieverzoek in en als ze het deden, 
werd het destijds minder vaak ingewil-
ligd. “Maar artsen”, zegt Dierickx, “zijn  
nu steeds vaker bereid om op een  
euthanasievraag in te gaan.”

Euthanasie-aanvragen van patiënten 
met andere ziektes dan kanker stegen 
van 15,7% in 2003 naar 31,3% in 2013. 
Het betrof dan vooral patiënten die leden 
aan evolutieve neuromusculaire, cardio-
vasculaire en neuropsychologische aan-
doeningen. Ook niet-terminale aandoe-
ningen zoals psychiatrische stoornissen 
komen meer voor als reden voor eutha-
nasie. Die zorgen vaker voor controver-
se, maar vormen wel een minderheid.
Wat te doen met wie dement werd bij-
voorbeeld, en voor de dementie begon, 
aangaf op euthanasie een beroep te wil-
len doen als de aandoening hem over-
komt? Het is maar een van de situaties 
waarin de grenzen van wat wettelijk mo-
gelijk is onder druk komt.

Want euthanasie, zo stippen de we-
tenschappers aan, wordt steeds meer 
beschouwd als een reguliere keuze bij 
het levenseinde. “Aan de verschillen in 
de ontwikkeling van de regelgeving te 
oordelen, speelt de maatschappelijke en 
culturele context een belangrijke rol in 
de mate waarin euthanasie wordt aan-
vaard nadat ze wettelijk werd. Dat maakt 
een grondige evaluatie en monitoring 
van de praktijk belangrijk, want het le-
vert relevante inzichten op om het debat 
wereldwijd te voeden.” ❚

R.D.G.
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V orige maand verdedigde Nils 
Broeckx (UAntwerpen) voor een 
examencommissie onder het 

promotorschap van prof. dr. Vanswee-
velt en prof. dr. Van Assche zijn docto-
raal proefschrift: “Orgaantransplantatie. 
Een juridische analyse.” Een interessant 
werkstuk dat heel wat juridische oplos-
singen aanreikt voor wat op dit moment 
nog niet of onvoldoende geregeld is op 
dat vlak. Tien aanbevelingen.

1 
    

Verfijn de  
juridische  
organisatie van de 
orgaantransplantatiesector

De manier waarop het juridisch statuut 
voor donorcoördinatoren is ingeschreven 
in de wet kan beter. Dit zal de mogelijkhe-
den om orgaantransplantatie op te mer-
ken en aan te melden bij de transplanta-
tiecentra van UZ’s versterken. In dezelfde 
logica kan men verpleegkundigen ook 
toelaten om organen te karakteriseren.
Orgaantransplantatie komt nogal eens 
in een kwaad daglicht te staan door or-
gaanhandel. De oplossing van Broeckx: 
omschrijf duidelijker de straf als het zo-
genaamde non-commercialiteitsprinci-
pe wordt geschonden.
En waarom mordicus de anonimiteit tus-
sen ontvanger en de familie van de over-
leden donor betonneren? Laat ontvangers 
en de familieleden van hun donor elkaar 
onder bepaalde voorwaarden – zoals we-
derzijdse toestemming – toch ontmoeten.

2 
  Overleden donoren 
vormen de 
belangrijkste bron van 
organen. Maar waarom 
ontbreekt de 
uitwerking van twee 
juridische 
basisconcepten?

Eerst en vooral moet in de Orgaantrans-
plantatiewet de dood degelijk gedefini-
eerd worden. Twee: voor een rechtvaar-
dige orgaantoewijzing ontbreken recht-
vaardigheidsconcepten (‘billijkheid’ en 
‘utiliteit’). Las ze in zoals dat overigens in 
het buitenland al het geval is.

3 
Heroriënteer het 
systeem toestemming 
tot orgaanwegneming 
na overlijden

Hier pleit Broeckx voor onder meer een 
onlineregistratie. Hoe dan ook moet 
de rechtspositie van de naasten van 
de donor herbekeken worden, want 
iedereen weet dat familiale weerstand 
een gevoelig thema blijft. En die familie 
ziet men vandaag als enige vertegen-
woordiger van de wil van de overlede-
ne, maar die wil botst geregeld met de 
familiale bezwaren. De vraag is of dat 
niet enigszins kan worden ingeperkt: de 
wet kan bepalen dat de arts de wil van 
de naasten voorrang mag geven op de 
wil van de overledene, maar alleen in 
uitzonderlijke gevallen (als de naasten, 
ondanks toelichting over de donatiepro-
cedure, zeer sterk gekant blijven tegen 
orgaandonatie).

4 
  
Non-heart- 
beating-donatie: 

schep hiervoor een  
beter juridisch 
raamwerk

Neem nu orgaanwegneming bij eutha-
nasie. In vergelijking met hersendode 
donoren stopt de doorbloeding zoals 
bekend sneller en dus zijn voorbe-
reidende handelingen nodig (bv. hepa-
rine toedienen om de bloeddoorstro-
ming goed te houden). Alleen: dat zijn 
handelingen zonder therapeutisch nut 
waarvoor de wet geen duidelijk juridisch 
houvast biedt. In hoeverre mag je dat 
doen bij wie nog niet overleden is? 

Dat je om hersendood vast te stellen, 
wettelijk drie artsen nodig hebt, daar kan 
Nils Broeckx nog inkomen. Maar is dat 
aantal ook nodig om een hartstilstand te 
constateren? De Franse wetgeving heeft 
het hier zelfs over maar één arts, wat de 
non-heart-beating-donatie stimuleert. 

Daarnaar kunnen we evolueren, met  
uitzondering dan voor de gevoelige  
euthanasiecontext (drie artsen). 

5 
Meer juridische vrijheid 
voor orgaanwegneming 
bij leven

Vooral de voorwaarde dat de ontvanger 
in levensgevaar moet verkeren alvorens 
(nier)donatie bij leven is toegelaten, is 
aan vervanging toe. De arts moet juri-
disch meer ruimte krijgen om geval per 
geval de verschillende kosten en baten 
af te wegen. Als tegengewicht voor deze 
vrijheid kan de plicht tot uitgebreid voor-
afgaand multidisciplinair overleg beter 
verankerd worden.

6 

Atypische  
donaties bij  
leven blijven mogelijk 
zonder ze aan te 
moedigen

Broeckx wil de deur openlaten voor 
oproepen tot donatie op het internet 
bijvoorbeeld (solicited donation), of le-
vende donatie door gevangenen, alsook 
levende donatie door minderjarigen en 
geestesgestoorden. Dat vergt als tegen-
gewicht ferme waarborgen zoals een 
grondige screening.

JS
27

32
N

❚ PROEFSCHRIFT NILS BROECKX OVER ORGAANTRANSPLANTATIE ■

‘Dood door hartstilstand:  
twee artsen voldoende’
Laat karakterisering van organen voor transplantatie door 
verpleegkundigen toe. Wellicht zijn twee artsen voldoende 
om de hartstilstand vast te stellen (met uitzondering 
als er euthanasie in het spel is). Omschrijf duidelijker 
de straffen voor orgaanhandel. Het zijn slechts enkele 
aanbevelingen uit het doctoraal proefschrift van Nils 
Broeckx (UAntwerpen).

BEROEPSNIEUWS

Nils Broeckx:  
“De arts moet juridisch meer ruimte krijgen om geval per geval de 
kosten en baten af te wegen.”

‘Geef levende donoren 
ontslagbescherming’ 
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7 
 Levende  
donoren verdienen een 
betere financiële  
bescherming

Er is wel degelijk nood aan een recht op 
vergoeding van alle kosten. Daarnaast 
kan ook gedacht worden aan andere vor-
men van financiële bescherming, zoals 
een specifieke ontslagbescherming voor 
levende donoren.

8 
  Het orgaantekort vereist 
dat zelfs juridische 
verworvenheden zoals 
het verbod op 
orgaanhandel en op 
gedwongen 
orgaanwegneming na 
overlijden blijvend in 
vraag worden gesteld

Met een sterk maatschappelijk vertrou-
wen in het transplantatiesysteem zou men 
misschien alsnog tot donatie kunnen aan-
zetten via betaling (alleen onder bepaalde 
voorwaarden te rechtvaardigen).

Wegen bovendien de gezondheidsbe-
langen van de levenden niet op tegen de 
belangen van de overledenen? Waarom 
dan niet orgaandonatie na overlijden 
verplicht maken? Als hiervoor een vol-
doende groot maatschappelijk draagvlak 
bestaat, dan vermijdt men een klimaat 
van publiek wantrouwen ten aanzien van 
artsen bij de levenseindezorg.

9   De juridisering van 
orgaantransplantatie 
moet nationaal blijven

Volgens Nils Broeckx is de Europese 
Unie niet steeds het meest geschikte 
platform om overkoepelende regelge-
vende initiatieven te nemen over de 
kwaliteit en veiligheid van organen, laat 
staan voor de meer ethisch geladen  
topics van orgaantransplantatie.

10 
  Een adequaat juridisch 
kader is een 
noodzakelijke, maar 
onvoldoende 
voorwaarde om het 
orgaantekort weg te 
werken

Dat orgaantekort heeft immers zeker 
zoveel te maken met medische en maat-
schappelijke problemen. Op medisch 
vlak moet blijvend worden gezocht naar 

alternatieven voor orgaandonatie, zoals 
bv. preventie van orgaanfalen of trans-
plantatie van mechanische of biologi-
sche kunstorganen. ❚

Pascal Selleslagh

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

Welke voorgaande fi lm 
van de gebroeders 
Dardenne werd in 2005 
door de Gouden Palm 
op het Filmfestival van 
Cannes bekroond ?

Stuur uw antwoord 
vóór 4 oktober naar 
wedstrijd@cineart.be 
met uw adres.
De tickets worden per post 
naar de winnaars gestuurd.

VANAF 5 OKTOBER IN DE BIOSCOOP

220916_DeSpecialist_Cineart_LaFilleInconnue.indd   1 16/09/16   12:01

In België werden er in 2015 

ongeveer 1.000 orgaantrans-

plantaties uitgevoerd. Het 

aantal donoren steeg. Toch zijn er 

nog steeds niet genoeg organen 

beschikbaar om alle patiënten 

op de transplantatiewachtlijsten 

te kunnen helpen. Dat komt ook 

omdat de medische wetenschap 

evolueert. Jaarlijks sterven er ruim 

100 patiënten omdat er niet tijdig 

een donororgaan gevonden wordt. 

Het orgaantekort is zonder twijfel 

het belangrijkste probleem bij 

transplantatie.

In 1986 is de zogenaamde ‘Or-

gaantransplantatiewet’ tot stand 

gebracht. Nu, 30 jaar later, vormt 

deze wet nog steeds de kern van 

het Belgisch juridisch kader voor 

orgaantransplantatie.

Meer donoren en toch 
blijvend orgaantekort
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De dienst urologie van het zie-
kenhuis voert al jarenlang  
robotgeassisteerde prostaat-, 

nier- en blaasoperaties uit. Maar stilaan 
vergroot ook de toegankelijkheid naar 
andere indicaties, zoals we nog schreven 
in onze vorige editie (blz. 4).

Daarom achtte dr. Muysoms de tijd rijp 
om een specifiek programma op te star-
ten: “De vierde generatie Da Vinci-robots 
is ideaal voor ingrepen zoals het herstel 
van lies- en navelbreuken en darmope-
raties. Perfect dus om een program-

ma robotchirurgie op te starten voor  
algemene heelkunde.”
Dr. Muysoms trok naar de VS voor een 
gespecialiseerde opleiding rond robot-

geassisteerde chirurgie. De eerste ingre-
pen worden mee gevolgd door een erva-
ringsdeskundige, prof. Archana Ramas-
wamy van de University of Minnesota.
Een robotgeassisteerde liesbreukope-
ratie duurt ongeveer 1 uur en kost 30% 
meer dan het terugbetaalde bedrag voor 
materiaalverbruik. In de overtuiging dat 
technologische innovaties toenemend 
de geneeskundige mogelijkheden in 
de toekomst bepalen, investeert AZMM 

in state-of-the-art-technologie die past 
in deze langetermijnvisie.Naast her-
niaherstel en colonchirurgie zullen nog  
projecten in andere medische disciplines 
volgen. ❚

P.S.

JS
27

48
A

N

Eerste robotgeassisteerde liesbreukoperaties
AZ Maria Middelares pakt uit met een programma  
robotgeassisteerde liesbreukchirurgie, een primeur in  
België. Dokter Filip Muysoms, diensthoofd algemene  
heelkunde, voert de ingrepen uit.

ZIEKENHUISNIEUWS

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

MedDRA systeem orgaanklasse Zeer vaak Vaak Soms Zelden Zeer zelden

Immuunsysteemaandoeningen

Allergische reacties X

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Hypoglykemie X

Zenuwstelselaandoeningen

Dysgeusie X

Oogaandoeningen

Verslechterde visus X

Retinopathie X

Huid- en onderhuidaandoeningen

Lipohypertrofie X

Lipoatrofie X

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Myalgie X

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Reacties op de injectieplaats X

Oedeem X

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

Door het hoofd te koelen met een 
ijskap is het mogelijk om de ge-
vreesde haaruitval te beperken. 

Het toestel is gesponsord door OIGO 
(Opgeven is Geen Optie), een vereniging 
die zich inzet voor een hoger comfort bij 
kankerpatiënten.
De psychologische gevolgen door haar-
verlies als nevenwerking van chemothe-
rapie zijn bekend. De hoofdhuidkoeling 
via de ijskap laat de temperatuur van 
de hoofdhuid afnemen tot ongeveer 15-
25°C. Zo vermindert de doorbloeding 
van de haarwortels waardoor de haar-
vormende cellen minder chemomedica-
tie opnemen en dus minder beschadigd 
worden.
Om de kostprijs van het toestel te  
drukken, co-financiert de vzw OIGO het 
project. ❚

P.S.
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C hirurg Pierre Delaere doet 
Karolinska Instituut daveren op 
grondvesten, schreven we nog 

op onze site begin dit jaar. Dat klonk toen 
nog surrealistisch, maar inmiddels is er 
sprake van een ware aardbeving. Dokter 
Paolo Macchiarini blijkt niet het genie 
dat hij pretendeerde te zijn, net wat Pier-
re Delaere al jaren zegt. Daarom werd 
een onderzoek naar hem ‘heropend’ 
door het Karolinska Instituut.

Het label van wonderdokter draagt de 
Zweedse chirurg Paolo Macchiarini mee 
sinds hij vijf jaar geleden de internati-
onale pers haalde met de transplan-
tatie van een synthetische luchtpijp, 
gedrenkt in stamcellen uit beenmerg 
van zijn patiënt. De cellen groeiden uit 
tot een nieuwe, gezonde luchtpijp. Het 
leek de magische oplossing voor lange 
donorwachtlijsten. Quod non. De ba-
lans van Macchiarini oogt intussen iets 
minder fraai met heel wat patiënten die 
inmiddels overleden.

Dokter Delaere, vader van de eerste 
succesvolle klassieke luchtpijptransplan-
tatie ter wereld, ontpopte zich tot een 
rabiate tegenstander van Macchiarini 
en leek voor het eerst gelijk te krijgen in 
een recente Zweedse documentaire. Het 
Karolinska Instituut, dat Macchiarini tot 
nu toe de hand boven het hoofd hield, 
kwam hoe langer hoe meer in nauwe 
schoentjes. 

Inmiddels is de man ontmaskerd als 
een charlatan, dus moesten er koppen 
rollen in het bestuur van Karolinska dat 
hem de hand boven het hoofd had ge-
houden en ook instaat voor de Nobel-
prijzen. Een ander gevolg kan zijn dat 
er dit jaar geen Nobelprijs geneeskunde 
wordt uitgereikt. ❚

P.S.
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Uitreiking Nobelprijs in gevaar
Het is zover: de bestuursraad van het Karolinska Instituut 

is flink door elkaar geschud. Dat is te wijten aan de 

wetenschappelijke fraude van Karolinska-autoriteit  

Paolo Macchiarini. Jaren geleden al bond de Leuvense 

hoofd- en halschirurg Pierre Delaere met veel durf  

de kat de bel aan. Zo komt nu zelfs de uitreiking  

van de Nobelprijs in gevaar.

BEROEPSNIEUWS

HET LILLY DIABETES GAMMA 
BREIDT UIT : 

Lilly Diabetes, een familie 
van injecteerbare antidiabetica

Abasaglar® wordt vergoed in categorie Af 
en heeft dezelfde terugbetalingscriteria als Lantus®
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dulaglutide - injectie 1x/week

A BASAL GLARGINE

GOEDKOOP
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H ierbij een oproep om 
mee te werken met een 
klinische studie.  

Er bestaat een mogelijkheid om 
patiënten bij wie de diagnose 
van een NPC werd gesteld, te 
includeren in een fase Ib klinische 
studie waarin patiënt behandeld 
kan worden middels een anti-
CD70 monoklonaal antilichaam. 
Zowel patiënten in curatieve als 
patiënten in palliatieve setting 
komen in aanmerking voor deze 
studie. Praktisch betreft het 
een driewekelijks toediening 
via perifeer infuus. Toediening 
gebeurt op de fase I-unit van het 
UZ Gent (D.R.U.G.). Voorafgaand 
aan de studie is er ook één 
screeningsvisite.

Wenst u bijkomende informatie, graag contact 
opnemen met: 
Prof. dr. Sylvie Rottey (principal investigator)  
via sylvie.rottey@ugent.be
Dr. Astrid De Meulenaere (sub-investigator)  
via astrid.demeulenaere@ugent.be
Of Dienst voor geneesmiddelenonderzoek UZGent 
drug@uzgent.be tel 09 332 0000

Oproep klinische studie
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De kandidatuur destijds van Johan Kips werd 
unaniem goedgekeurd door de raad van be-
stuur van het Erasmusziekenhuis. Ongetwij-

feld speelt ook zijn politieke ervaring (raadgever op de 
kabinetten Vandenbroucke en Demotte) en zijn experti-
se in verband met netwerken een rol. 

Het is evenmin een geheim dat Erasme/Erasmus door 
een woelige financiële periode ging. Maar het ergste is 
achter de rug. De Wever: “We dragen alleen nog schul-
den mee uit het verleden. Er zijn nog enkele operaties 
nodig, maar we halen al een operationeel evenwicht 
met zelfs een licht overschot.” Dat alles, samen met een 
pas uitgetekende strategie, moet leiden tot een nieuwe 
dynamiek. 

Alain De Wever: “De strategie bestaat uit drie delen: ten 
eerste de governance. Als UZ vervullen we onze drie-
dubbele rol: kwaliteitszorg zware pathologie, ontwikke-
ling klinisch onderzoek, onderwijs (met artsenopleidin-
gen). Sinds anderhalf jaar herzien we enkele statuten. 
Eerst en vooral dat van de directie (zie kaderstuk). Het 
onderscheid tussen universiteit en ziekenhuis wordt 
glashelder.”
“Wat het ziekenhuis betreft: dat wordt gehermedicali-
seerd. Met een algemeen directeur die arts moet zijn, 
een functie die wordt ingevuld door prof. Kips. Het zie-
kenhuis wordt nu geleid door een artsentrio en ook de 
rector van de ULB is arts.”

Een trend die men overal merkt?
A.D.W.: “De medicalisering van ziekenhuisdirecties 
komt niet uit de lucht gevallen. De artsen in kwestie 
volgden een managementopleiding of ze hebben er-
varing als diensthoofd. Eerder heb ik door een nieuw 
governancemodel ook het ziekenhuis Tivoli financieel 
gezond gemaakt.”

Johan Kips: “Artsen-managers vergemakkelijken de  
interactie met het artsenkorps.”

A.D.W.: “Nu ontwikkelen we een nieuwe medische 
strategie in samenspraak met de diensthoofden. 
Het ziekenhuis moet financieel onafhankelijk blijven 
van de universiteit onder een gemeenschappelijke  
holding.”

J.K.: “Als universiteit moet je een band hebben met het 
ziekenhuis. Eén rechtspersoon zoals in Leuven is een 
goede zaak. Wij zijn hier ook één rechtspersoon. Ik heb 
de boedelscheiding tussen UGent en UZ Gent in 1987 
meegemaakt en ik stel vast dat ze nu terug samengaan. 
Het UZ Gent hing tot nu rechtstreeks af van het ministe-
rie van Onderwijs.“

Eén rechtspersoon is prima als er duidelijke financiële 
firewalls bestaan. Dat is ook hier het idee. Transparan-
te financiële stromen, maar de ene mag niet opdraaien 
voor de andere. En laat ons samenblijven.”

A.D.W.: “Tweede punt van onze strategie: we mogen 
niet geïsoleerd blijven. We zoeken meer toenadering tot 
de IRIS-ziekenhuizen van de stad Brussel (Sint-Pieters, 
Brugmann, Bordet, Huderf. Met hen hebben we een zie-
kenhuisassociatie uitgebouwd, de PHUB”
“Bordet zal zich hier vestigen. Dus halen we de banden 
nauwer aan. Maar we zien het breder en willen samen-
werken met alle ziekenhuizen van de stad Brussel. Iris 

Sud maakt hier geen deel van uit, maar we bekijken 
stap voor stap hoe we de violen op elkaar kunnen af-
stemmen. Eerder per project en associatie dus dan met 
een akkoord. 
In dezelfde lijn is er het gemeenschappelijk klinisch lab, 
het LHUB. Dat maakt deel uit van het akkoord met de 
vier ziekenhuizen van de stad Brussel.

Dat lab genereert nogal wat klachten:  
kwalitatief ondermaats, zegt men.

A.D.W.: “Omdat het nog niet echt in functie is. Het ak-
koord is net getekend en de functionering voorbereid, 
de nieuwe ketens zijn geïnstalleerd enzovoort, maar de 
eerste transporten van Erasme naar die ziekenhuizen 
starten pas binnenkort. Het enige wat al werkt zijn de 
analyses van Brugmann die in Sint-Pieters worden uit-
gevoerd. En alle analyses van Bordet zullen daar lopen. 
Persoonlijk ben ik verder niet op de hoogte van klach-
ten.”
J.K.: “We zullen werken met een reeks proefprojecten. 
Met progressieve transfers van stalen die vergezeld zijn 
van kwaliteitscontroles.”
A.D.W.: “Pas als die proefprojecten goed zitten, starten 
we op grote schaal.”
J.K.: “We installeren geautomatiseerde ketens, waarvan 
de investeringskosten voor elk afzonderlijk ziekenhuis 
niet haalbaar zijn. Uiteraard dient de opstart gepaard te 
gaan met gevalideerde traditionele kwaliteitscontroles. JS
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Artsen trekken Erasmusziekenhuis recht
Van UZ Leuven trok prof. dr. Johan Kips na een korte passage bij AZ Sint-Jan 
Brugge en Zorgnet Vlaanderen naar het Erasmusziekenhuis Brussel. “Hier kan 
ik echt nog eens mijn tanden in zetten”, verklaarde hij bij zijn toenmalige over-
stap aan De Specialist. Hoe staat het intussen met zijn gebit? Een dubbelin-
terview met hem en de voorzitter van de Raad van Bestuur die hem aantrok, 
prof. dr. Alain De Wever. Samen met medisch directeur Jean-Paul Van Vooren 
trekken zij aan de kar.

BEROEPSNIEUWS

Johan Kips:  
“Eén rechtspersoon is prima als er duidelijke financiële  

firewalls bestaan.” 
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Daarnaast is er het aspect van de staaltransporten. We 
moeten gradueel nagaan of de transporttijd de kwaliteit 
beïnvloedt. 
Elk ziekenhuis behoudt overigens een ‘core lab’. Zijn er 
stalen dringend of met een risico op kwaliteitsverlies 
door transport, dan blijven we die behandelen op de 
sites, zelf van Erasme en Brugmann.”

Hoe ziet u de timing van die proefprojecten?

A.D.W. en J.K.: “Voor het jaareinde starten we ermee. 
We stelden een medisch plan op om alles rond te krijgen 

eind 2017. We willen kwaliteit afleveren met een academi-
sche invalshoek. Een deel van de ontvangsten investeren 
we in onderzoek. We staan ongeveer in voor een derde 
van het aantal analyses, de Brusselse ziekenhuizen voor 
twee derde. Qua omzet halen we meer dan een derde. 
A.D.W.: “Het gaat om een eerste stap. Ik heb andere idee-
en zoals de centralisatie van de apotheken. Wij zijn be-
reid om verder te gaan met de centralisatie van de activi-
teiten, ik heb het daar met de minister al over gehad. De 
wet staat toe dat we werken met aankoopcentrales – wat 
we ook al doen – maar voor de apotheken is een wetswij-
ziging nodig. De minister staat daarachter. Ze plant die 
in 2017. In Barcelona bestaat die centralisatie al: voor 21 
ziekenhuizen heb je nog één enkele apotheek!”
J.K.: “Voor ondersteunende diensten speelt vooral het 
schaalvoordeel, niet voor klinische basisdiensten. Daaren-
tegen, wat meer complex is zoals zeldzame ziekten, moe-
ten we concentreren om aldus de expertise te vergroten.”
A.D.W.: “We hebben HUDE als gespecialiseerde kin-
derziekenhuis van de ULB. Maar we behouden ook pe-
diatrische activiteiten op andere sites. Daar speelt het 
nabijheidsprincipe.”

Zijn er met andere AZ’s die niet noodzakelijk gelinkt 
zijn aan Erasmus, naast schaalvoordelen ook taak-
afspraken in de maak om specialisaties te verdelen?

A.D.W.: “Ik ben voorstander van kleine ziekenhuizen in 
de onmiddellijke nabijheid. Het tweede deel van ons 

netwerk is naast Brussel: Henegouwen. We sloten een 
akkoord met Tivoli (La Louvière), Charleroi, Bergen. Dat 
zijn onze partners in die provincie. Onze studenten en 
postgegradueerden van de ULB lopen er stage. We slo-
ten ook een associatie voor hartchirurgie af met Tivoli. 
Ik ben zelf manager van Tivoli zoals u weet.” 
J.K.: “Laten we ook niet de samenwerking vergeten 
met Soignies (B2) en Chirec. Zo is er het nieuwe lab 
anatomo pathologie, Curepath in Henegouwen. Dat lab 
werkt voor Chirec en Tivoli. Onze pathologen beheren 
het lab voor hen. Op 18 oktober wordt het officieel in 
dienst genomen.

Laten we ook eens over de taalgrens kijken qua 
netwerken. Naar het UZ Brussel bijvoorbeeld.

A.D.W.: “We hebben geprivilegieerde contacten. Voor 
genetica kochten we gemeenschappelijk materiaal.  
Huderf, het kinderziekenhuis Erasme en de ULB  
werken daar samen met de uitrusting op de VUB. Idem 
dito voor nucleaire geneeskunde.”
J.K.: “Met UZ Brussel en via de as Charleroi, Brussel, 
Antwerpen (Middelheim) hebben we ook een samen-
werking voor de Mitraclips. Voor neuro-interventionele 
radiologie is er uitwisseling met het AZ Groeninge, OLV 
Aalst en AZ Sint-Jan Brugge. Op dat vlak hebben we 
hier internationale expertise in huis. We wisselen uiter-
aard geen CVA-patiënten uit, maar we werken samen 
voor vorming.”
A.D.W.: “Tot slot sloegen we de handen in elkaar met 
Iris Sud voor projecten die minister De Block erkende: 
chronische ziekten. En we vonden partners in Arémis 
(thuiszorg) en de Féderation de la Médecine Généra-
le de Bruxelles. Dat om de thuishospitalisatie te dek-
ken. Jean-Paul Van Vooren is daarmee sterk bezig als  
medisch directeur.

Allemaal goed en wel, maar daarbij moet er wel 
voldoende aandacht gaan naar de mobiliteit van de 
betrokken artsen.

A.D.W.: “Het hele ziekenhuisartsstatuut wordt nationaal 
herzien. Alleen al een harmonisering in Brussel zou ik 
graag zien. Statuten op zich zijn niet echt een probleem. 
Toen ik hier begon in Erasme weigerde men me om zie-
kenhuisoverschrijdend met artsen samen te werken. Ik 
heb dan artsen ‘verhuurd’ of gedetacheerd aan andere 
instellingen. Velen hadden schrik van deze stap, maar 
het leverde nooit problemen op.”
J.K.: “Als een ziekenhuis en de artsen zich engageren 
om samen te werken, volgen de statuten wel.“
A.D.W.: “Je detacheert mensen via een financiële over-
eenkomst.”

Bijna zoals in het voetbal?

J.K.: “Behalve dan dat ze in het voetbal beter betaald 
zijn (lacht).”
A.D.W.: “Voor de prijs van een topvoetballer heb je een 
volledige medische dienst!”

U, dokter De Wever, bent van plan om na twee jaar 
te vertrekken? Aan alle plannen te horen, lijkt die 
tijd wat kort om alles te realiseren.

A.D.W.: “De termijn hangt van de universiteit af.  
Mijn intentie is om hier nog enkele jaren te blijven, 
 weldra word ik 70. Ik weet niet wat dat betekent, pensioen.  
Ik was altijd gelukkig met het werk dat ik deed.” ❚

Valérie Kokoszka/Pascal Selleslagh

De governancewijziging aan het 
Erasmusziekenhuis uit zich op diverse 
vlakken. Tot voor kort vormden Jean-Paul 

Van Vooren en Patrick Goblet een directiecollege. 
Wettelijk ging het om een tweehoofdig bestuur. 
Een beheersdirecteur en een medisch directeur 
die medehandtekent. Maar door een statutaire 
verandering hangt de medisch directeur, dokter 
Van Vooren, nu af van algemeen medisch 
directeur Johan Kips. Kips: “Als er nu een grote 
fout wordt gemaakt, dan heb ik de eer om 
als enige naar de gevangenis van Sint-Gillis 
gestuurd te worden.” (hilariteit). Dokter Van 
Vooren behoudt overigens wel alle wettelijke 
prerogatieven van een hoofdarts (KB van 87).
De Wever: “De statuten van de algemeen 
directeur, Johan Kips, zijn veranderd en 
hijzelf heeft al heel wat gewijzigd binnenin 
het ziekenhuis en dat met mijn goedkeuring. 
Verder zijn we ook de raad van bestuur 
aan het professionaliseren. Met externe 
onafhankelijke bestuurders, gespecialiseerd in 
ziekenhuisbeheer. De universiteit deed dat al 
voor zijn raad van bestuur twee jaar geleden. 
Het aantal werd verminderd en professionelen 
werden gecoöpteerd. 
We discussieerden veel over de organisatie 
van pools. We tellen 44 diensten die we willen 
proberen om ze te groeperen in 5 pools. 
Met behoud en zelfs revalorisatie van de 
fundamentele rol van de diensthoofden.

P.S./V.K.

Intrede van externe 
onafhankelijke bestuurders

Deel 2 in onze volgende editie, met de visie van 
Johan Kips en Alain De Wever op:
• een hervorming van de ziekenhuisfinanciering, 
• het nut van supplementen, 
• virtuele ziekenhuizen,
• wachtpermanentie,
• forfaits,
• ziekenhuiscommunicatie.

Alain De Wever:  
“Ik heb artsen ‘verhuurd’ of gedetacheerd aan andere  

instellingen. Velen hadden schrik van deze stap,  
maar het leverde nooit problemen op.”
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H et is de vaste overtuiging van 
de huidige provinciale raad dat 
er de laatste jaren een duide-

lijke evolutie is geweest in de filosofie en 
in de werkwijze van de provinciale raad 
van de Orde der artsen, vooruitlopend op 
een wettelijke concretisering. De eerst-
volgende jaren worden een overgangs-
periode, en het is aan de nieuwgekozenen 
om mee hun stempel te drukken op de 
vernieuwing. Antwerpen heeft misschien 
wel als eerste, en snel daarna samen met 
de andere Vlaamse raden, steeds weer aan 
de kar getrokken van deze vernieuwing. 
Samengevat liggen de accenten meer dan 
ooit op kwalitatieve patiëntenzorg en op 
adviesverlening, en eventueel bemidde-
ling als daar vraag naar is.

De huidige ploeg heeft door de admi-
nistratieve rompslomp rond een voor-
lopige correctie van het KB op de Orde 
anderhalf jaar langer, dus 5 ½ jaar zijn 
taak vervuld. De helft van de raadsleden 
wordt nu vernieuwd.

Enerzijds is het betekenisvol in deze 
verkiezing dat wij, althans voor de kan-
didaten die effectief lid zijn, even veel 
vrouwelijke als mannelijke artsen heb-
ben kunnen overtuigen om zich kandi-
daat te stellen. Anderzijds is het moeilijk 
gebleken om vele collega’s te motiveren 
om een deel van hun (karige) vrije tijd 
in raadszittingen en de voorbereiding 
ervan te steken; nog meer is dit het ge-
val voor de jongeren onder ons. Mijn 
bewondering is dan ook groot voor 
degenen die zich wel wilden en willen 
inzetten voor deze job.

Ik wil u allen aansporen om, zodra het 
mogelijk is, de formaliteiten te vervullen 
van uw elektronische stemplicht en op 
die manier te tonen dat u achter deze 
collega’s staat. Indien er onder u zijn die 
niet goed overweg kunnen met de iden-
tificatieprocedure, het is ook mogelijk 
om zeer vlot stemmen op de zetel van de 
provinciale raad.

VERKIEZINGEN ORDE

Provinciale raad  
van Antwerpen

Dr. Georges Albertyn
Voorzitter Provinciale Raad Antwerpen

Orde der Artsen

❚ VOORWOORD VAN DE VOORZITTER ■

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie 
rubriek 4.8 van de SKP voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 150 mg 
elvitegravir, 150 mg cobicistat, 200 mg emtricitabine en tenofoviralafenamidefumaraat, overeenkomend met 10 mg tenofoviralafenamide. Hulpstoffen met bekend effect Elke tablet bevat 60 mg lactose (als monohydraat). Voor de volledige lijst van 
hulpstoffen, zie rubriek 6.1 van de SKP. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet (tablet). Groene, capsulevormige, filmomhulde tablet met een afmeting van 19 mm x 8,5 mm, met aan de ene kant van de tablet “GSI” en aan de andere kant van de 
tablet “510” gegraveerd. THERAPEUTISCHE INDICATIES Genvoya is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en adolescenten (in de leeftijd van 12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 35 kg) die zijn geïnfecteerd met het 
humaan immunodeficiëntievirus-1 (HIV-1) zonder enige bekende mutaties geassocieerd met resistentie tegen de klasse van integraseremmers, emtricitabine of tenofovir. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING De therapie moet worden gestart door een 
arts met ervaring in de behandeling van HIV-infecties. Dosering Volwassenen en adolescenten in de leeftijd van 12 jaar en ouder, die ten minste 35 kg wegen Eén tablet, eenmaal daags met voedsel in te nemen. Wanneer de patiënt een dosis Genvoya 
heeft overgeslagen en dit binnen 18 uur na het gebruikelijke tijdstip van innemen bemerkt, moet de patiënt Genvoya zo snel mogelijk met voedsel innemen en doorgaan met het normale doseringsschema. Wanneer een patiënt een dosis Genvoya heeft 
overgeslagen en dit later dan 18 uur na het gebruikelijke tijdstip van innemen bemerkt, mag de patiënt de overgeslagen dosis niet meer innemen en moet hij/zij gewoon doorgaan met het gebruikelijke doseringsschema. Wanneer de patiënt binnen 1 uur 
na het innemen van Genvoya overgeeft, moet hij/zij een nieuwe tablet innemen. Ouderen Bij oudere patiënten is geen dosisaanpassing van Genvoya noodzakelijk. Nierfunctiestoornis Bij volwassenen of adolescenten (van ten minste 12 jaar oud en met een 
lichaamsgewicht van ten minste 35 kg) met een geschatte creatinineklaring (CrCl) ≥ 30 ml/min is geen dosisaanpassing van Genvoya noodzakelijk. Genvoya mag niet worden gestart bij patiënten met een geschatte CrCl < 30 ml/min aangezien er beperkte 
gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van Genvoya bij deze patiëntgroep. Genvoya moet worden gestopt bij patiënten met een geschatte CrCl die tijdens de behandeling afneemt tot minder dan 30 ml/min. Leverfunctiestoornis Bij patiënten met een 
lichte (Child-Pugh-klasse A) of matige (Child-Pugh-klasse B) leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing van Genvoya noodzakelijk. Genvoya is niet onderzocht bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse C); daarom wordt 
Genvoya niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis. Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van Genvoya bij kinderen jonger dan 12 jaar, of met een gewicht < 35 kg, zijn nog niet vastgesteld. Er zijn 
geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening Genvoya dient oraal, eenmaal daags, met voedsel, te worden ingenomen. De filmomhulde tablet mag niet worden gekauwd, fijngemaakt of doorgebroken. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de 
werkzame stoffen of voor een van de in rubriek 6.1 van de SKP vermelde hulpstoffen. Gelijktijdige toediening met de volgende geneesmiddelen vanwege het potentieel voor ernstige of levensbedreigende bijwerkingen of verlies van virologische respons en 
mogelijke resistentie tegen Genvoya: alfa-1-adrenoreceptorantagonisten: alfuzosine antiaritmica: amiodaron, kinidine anticonvulsiva: carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne antimycobacteriële middelen: rifampicine ergotderivaten: dihydro-ergotamine, 
ergometrine, ergotamine gastro-intestinale motiliteitsmiddelen: cisapride kruidengeneesmiddelen: St. Janskruid (Hypericum perforatum) HMG-CoA-reductaseremmers: lovastatine, simvastatine antipsychotica: pimozide PDE-5-remmers: sildenafil voor de 
behandeling van pulmonale arteriële hypertensie sedativa/hypnotica: oraal toegediend midazolam, triazolam BIJWERKINGEN Samenvatting van het veiligheidsprofiel De beoordeling van bijwerkingen is gebaseerd op de veiligheidsgegevens afkomstig uit 
alle fase 2- en fase 3-onderzoeken, waarin 2.396 patiënten Genvoya kregen. De meest gemelde bijwerkingen in klinische onderzoeken gedurende 96 weken waren misselijkheid (10%), diarree (7%) en hoofdpijn (6%) (gepoolde gegevens van de klinische 
fase 3-onderzoeken GS-US-292-0104 en GS-US-292-0111 bij 866 niet eerder behandelde volwassen patiënten die Genvoya kregen). Samenvatting van de bijwerkingen in tabelvorm De bijwerkingen in tabel 1 zijn vermeld per systeem/orgaanklasse en 
frequentie. De frequentie wordt als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10) en soms (≥ 1/1.000, < 1/100). Tabel 1: Lijst van de bijwerkingen in tabelvorm Frequentie Bijwerking Bloed- en lymfestelselaandoeningen Soms: 
anemie1 Psychische stoornissen Vaak: ongewone dromen Soms: depressie2 Zenuwstelselaandoeningen Vaak: hoofdpijn, duizeligheid Maagdarmstelselaandoeningen Zeer vaak: misselijkheid Vaak: diarree, braken, abdominale pijn, flatulentie Soms: 
dyspepsie Huid- en onderhuidaandoeningen Vaak: huiduitslag Soms: angio-oedeem1,3, jeuk Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vaak: vermoeidheid 1 Deze bijwerking werd niet waargenomen in de klinische fase 3-onderzoeken met 
Genvoya, maar geïdentificeerd in klinisch onderzoek of postmarketingervaring met emtricitabine bij gebruik met andere antiretrovirale middelen. 2 Deze bijwerking werd niet waargenomen in de klinische fase  3-onderzoeken met Genvoya, maar 
geïdentificeerd in klinisch onderzoek met elvitegravir bij gebruik met andere antiretrovirale middelen. 3 Deze bijwerking werd aan de hand van postmarketingbewaking geïdentificeerd voor emtricitabine, maar werd niet waargenomen in gerandomiseerd 
gecontroleerd klinisch onderzoek bij volwassenen of klinisch onderzoek bij pediatrische HIV-patiënten naar emtricitabine. De frequentiecategorie ‘soms’ werd geschat aan de hand van een statistische berekening op basis van het totale aantal patiënten 
dat werd blootgesteld aan emtricitabine in dit klinische onderzoek (n  =  1.563). Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Metabole parameters Het gewicht en de serumlipiden- en bloedglucosespiegels kunnen toenemen tijdens antiretrovirale 
behandeling. Immuunreactiveringssyndroom Bij met HIV geïnfecteerde patiënten die op het moment dat CART wordt gestart een ernstige immuundeficiëntie hebben, kan zich een ontstekingsreactie op asymptomatische of nog aanwezige opportunistische 
infecties voordoen. Auto-immuunaandoeningen (zoals de ziekte van Graves) zijn ook gemeld; de gerapporteerde tijd tot het eerste optreden is echter erg variabel, en deze voorvallen kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden. 
Osteonecrose Er zijn gevallen van osteonecrose gemeld, vooral bij patiënten met algemeen erkende risicofactoren, voortgeschreden HIV-infectie of langdurige blootstelling aan CART. De frequentie hiervan is niet bekend. Veranderingen in serumcreatinine 
Cobicistat verhoogt het serumcreatinine door remming van de tubulaire secretie van creatinine zonder dat de glomerulaire functie van de nieren wordt aangetast. In klinisch onderzoek met Genvoya traden stijgingen in serumcreatinine op in week 2 van de 
behandeling en deze bleven stabiel gedurende 96 weken. Bij niet eerder behandelde patiënten werd na 96 weken behandeling een gemiddelde verandering ten opzichte van de uitgangswaarde van 0,04 ± 0,11 mg/dl (3,5 ± 9,7 µmol/l) waargenomen. 
Gemiddelde stijgingen ten opzichte van de uitgangswaarde in de Genvoya-groep waren kleiner dan in de groep met 150 mg elvitegravir/150 mg cobicistat/200 mg emtricitabine/245 mg tenofovirdisoproxil (als fumaraat) (E/C/F/TDF-groep) op week 96 
(verschil -0,03, p < 0,001). Veranderingen in laboratoriumuitslagen van lipidenonderzoek In onderzoeken met niet eerder behandelde patiënten werden in beide behandelingsgroepen stijgingen ten opzichte van de uitgangswaarde waargenomen voor de 
nuchtere lipideparameters totaal cholesterol, direct low  density-lipoproteïne (LDL)- en high  density-lipoproteïne (HDL)-cholesterol en triglyceriden op week  96. De mediane stijging vanaf de uitgangswaarde voor die parameters was groter in de 
Genvoya-groep vergeleken met de E/C/F/TDF-groep op week 96 (p < 0,001 voor het verschil tussen de behandelingsgroepen voor nuchter totaal cholesterol, direct LDL- en HDL-cholesterol en triglyceriden). De mediane (Q1, Q3) verandering vanaf de 
uitgangswaarde in de totaal cholesterol/HDL-cholesterolratio op week 96 was 0,1 (-0,3; 0,7) in de Genvoya-groep en 0,0 (-0,4; 0,5) in de E/C/F/TDF-groep (p < 0,001 voor het verschil tussen de behandelingsgroepen). Pediatrische patiënten De veiligheid 
van Genvoya bij niet eerder behandelde met HIV-1  geïnfecteerde pediatrische patiënten in de leeftijd van 12 tot <  18  jaar werd gedurende 48  weken onderzocht in een open-label klinisch onderzoek (GS-US-292-0106). Het veiligheidsprofiel bij 
50 adolescente patiënten die een behandeling met Genvoya kregen, was vergelijkbaar met dat bij volwassenen. Andere speciale patiëntgroepen Patiënten met nierfunctiestoornis De veiligheid van Genvoya bij 248 met HIV-1 geïnfecteerde patiënten die 
ofwel niet eerder behandeld waren (n = 6) ofwel virologische onderdrukking hadden (n = 242), met een lichte tot matige nierfunctiestoornis (geschatte glomerulaire filtratiesnelheid, berekend volgens de Cockcroft-Gault-methode [eGFR

CG
]: 30-69 ml/min) 

werd gedurende 24 weken onderzocht in een open-label klinisch onderzoek (GS-US-292-0112). Het veiligheidsprofiel van Genvoya bij patiënten met een lichte tot matige nierfunctiestoornis was vergelijkbaar met dat bij patiënten met een normale 
nierfunctie. Patiënten met gelijktijdige infectie met HIV en HBV De veiligheid van Genvoya werd onderzocht bij ongeveer 70 patiënten met een gelijktijdige HIV/HBV-infectie die momenteel een behandeling tegen HIV krijgen in een open-label klinisch 
onderzoek (GS-US-292-1249). Op basis van deze beperkte ervaring blijkt het veiligheidsprofiel van Genvoya bij patiënten met een gelijktijdige HIV/HBV-infectie vergelijkbaar te zijn met dat bij patiënten met alleen een HIV-1-infectie. Melding van 
vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: België Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 Brussel Website: www.fagg.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Gilead Sciences International Ltd. Cambridge CB21 6GT Verenigd Koninkrijk NUMMER(S) VAN 
DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/15/1061/001 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 05/2016 PRIJS 923.92€ (ex factory) 1016.73€ (publieksprijs) Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op 
de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). 

vu/er Gilead Sciences Belgium bvba/sprl • Park Lane • Culliganlaan 2 D • 1831 Diegem 
GNV/BE/16-08/PM/1527a – Date of preparation: August 2016

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 150 mg 

 Elke tablet bevat 60 mg lactose (als monohydraat). Voor de volledige lijst van 
Filmomhulde tablet (tablet). Groene, capsulevormige, filmomhulde tablet met een afmeting van 19 mm x 8,5 mm, met aan de ene kant van de tablet “GSI” en aan de andere kant van de 

Genvoya is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en adolescenten (in de leeftijd van 12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 35 kg) die zijn geïnfecteerd met het 
DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING De therapie moet worden gestart door een 

Eén tablet, eenmaal daags met voedsel in te nemen. Wanneer de patiënt een dosis Genvoya 
heeft overgeslagen en dit binnen 18 uur na het gebruikelijke tijdstip van innemen bemerkt, moet de patiënt Genvoya zo snel mogelijk met voedsel innemen en doorgaan met het normale doseringsschema. Wanneer een patiënt een dosis Genvoya heeft 
overgeslagen en dit later dan 18 uur na het gebruikelijke tijdstip van innemen bemerkt, mag de patiënt de overgeslagen dosis niet meer innemen en moet hij/zij gewoon doorgaan met het gebruikelijke doseringsschema. Wanneer de patiënt binnen 1 uur 

 Bij volwassenen of adolescenten (van ten minste 12 jaar oud en met een 
 30 ml/min is geen dosisaanpassing van Genvoya noodzakelijk. Genvoya mag niet worden gestart bij patiënten met een geschatte CrCl < 30 ml/min aangezien er beperkte 

gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van Genvoya bij deze patiëntgroep. Genvoya moet worden gestopt bij patiënten met een geschatte CrCl die tijdens de behandeling afneemt tot minder dan 30 ml/min. Leverfunctiestoornis
lichte (Child-Pugh-klasse A) of matige (Child-Pugh-klasse B) leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing van Genvoya noodzakelijk. Genvoya is niet onderzocht bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse C); daarom wordt 

 De veiligheid en werkzaamheid van Genvoya bij kinderen jonger dan 12 jaar, of met een gewicht < 35 kg, zijn nog niet vastgesteld. Er zijn 
Genvoya dient oraal, eenmaal daags, met voedsel, te worden ingenomen. De filmomhulde tablet mag niet worden gekauwd, fijngemaakt of doorgebroken. 
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 Elke tablet bevat 60 mg lactose (als monohydraat). Voor de volledige lijst van 
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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 vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie 
rubriek 4.8 van de SKP voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 150 mg 
elvitegravir, 150 mg cobicistat, 200 mg emtricitabine en tenofoviralafenamidefumaraat, overeenkomend met 10 mg tenofoviralafenamide. Hulpstoffen met bekend effect Elke tablet bevat 60 mg lactose (als monohydraat). Voor de volledige lijst van 
hulpstoffen, zie rubriek 6.1 van de SKP. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet (tablet). Groene, capsulevormige, filmomhulde tablet met een afmeting van 19 mm x 8,5 mm, met aan de ene kant van de tablet “GSI” en aan de andere kant van de 
tablet “510” gegraveerd. THERAPEUTISCHE INDICATIES Genvoya is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en adolescenten (in de leeftijd van 12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 35 kg) die zijn geïnfecteerd met het 
humaan immunodeficiëntievirus-1 (HIV-1) zonder enige bekende mutaties geassocieerd met resistentie tegen de klasse van integraseremmers, emtricitabine of tenofovir. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING De therapie moet worden gestart door een 
arts met ervaring in de behandeling van HIV-infecties. Dosering Volwassenen en adolescenten in de leeftijd van 12 jaar en ouder, die ten minste 35 kg wegen Eén tablet, eenmaal daags met voedsel in te nemen. Wanneer de patiënt een dosis Genvoya 
heeft overgeslagen en dit binnen 18 uur na het gebruikelijke tijdstip van innemen bemerkt, moet de patiënt Genvoya zo snel mogelijk met voedsel innemen en doorgaan met het normale doseringsschema. Wanneer een patiënt een dosis Genvoya heeft 
overgeslagen en dit later dan 18 uur na het gebruikelijke tijdstip van innemen bemerkt, mag de patiënt de overgeslagen dosis niet meer innemen en moet hij/zij gewoon doorgaan met het gebruikelijke doseringsschema. Wanneer de patiënt binnen 1 uur 
na het innemen van Genvoya overgeeft, moet hij/zij een nieuwe tablet innemen. Ouderen Bij oudere patiënten is geen dosisaanpassing van Genvoya noodzakelijk. Nierfunctiestoornis Bij volwassenen of adolescenten (van ten minste 12 jaar oud en met een 
lichaamsgewicht van ten minste 35 kg) met een geschatte creatinineklaring (CrCl) ≥ 30 ml/min is geen dosisaanpassing van Genvoya noodzakelijk. Genvoya mag niet worden gestart bij patiënten met een geschatte CrCl < 30 ml/min aangezien er beperkte 
gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van Genvoya bij deze patiëntgroep. Genvoya moet worden gestopt bij patiënten met een geschatte CrCl die tijdens de behandeling afneemt tot minder dan 30 ml/min. Leverfunctiestoornis Bij patiënten met een 
lichte (Child-Pugh-klasse A) of matige (Child-Pugh-klasse B) leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing van Genvoya noodzakelijk. Genvoya is niet onderzocht bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse C); daarom wordt 
Genvoya niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis. Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van Genvoya bij kinderen jonger dan 12 jaar, of met een gewicht < 35 kg, zijn nog niet vastgesteld. Er zijn 
geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening Genvoya dient oraal, eenmaal daags, met voedsel, te worden ingenomen. De filmomhulde tablet mag niet worden gekauwd, fijngemaakt of doorgebroken. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de 
werkzame stoffen of voor een van de in rubriek 6.1 van de SKP vermelde hulpstoffen. Gelijktijdige toediening met de volgende geneesmiddelen vanwege het potentieel voor ernstige of levensbedreigende bijwerkingen of verlies van virologische respons en 
mogelijke resistentie tegen Genvoya: alfa-1-adrenoreceptorantagonisten: alfuzosine antiaritmica: amiodaron, kinidine anticonvulsiva: carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne antimycobacteriële middelen: rifampicine ergotderivaten: dihydro-ergotamine, 
ergometrine, ergotamine gastro-intestinale motiliteitsmiddelen: cisapride kruidengeneesmiddelen: St. Janskruid (Hypericum perforatum) HMG-CoA-reductaseremmers: lovastatine, simvastatine antipsychotica: pimozide PDE-5-remmers: sildenafil voor de 
behandeling van pulmonale arteriële hypertensie sedativa/hypnotica: oraal toegediend midazolam, triazolam BIJWERKINGEN Samenvatting van het veiligheidsprofiel De beoordeling van bijwerkingen is gebaseerd op de veiligheidsgegevens afkomstig uit 
alle fase 2- en fase 3-onderzoeken, waarin 2.396 patiënten Genvoya kregen. De meest gemelde bijwerkingen in klinische onderzoeken gedurende 96 weken waren misselijkheid (10%), diarree (7%) en hoofdpijn (6%) (gepoolde gegevens van de klinische 
fase 3-onderzoeken GS-US-292-0104 en GS-US-292-0111 bij 866 niet eerder behandelde volwassen patiënten die Genvoya kregen). Samenvatting van de bijwerkingen in tabelvorm De bijwerkingen in tabel 1 zijn vermeld per systeem/orgaanklasse en 
frequentie. De frequentie wordt als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10) en soms (≥ 1/1.000, < 1/100). Tabel 1: Lijst van de bijwerkingen in tabelvorm Frequentie Bijwerking Bloed- en lymfestelselaandoeningen Soms: 
anemie1 Psychische stoornissen Vaak: ongewone dromen Soms: depressie2 Zenuwstelselaandoeningen Vaak: hoofdpijn, duizeligheid Maagdarmstelselaandoeningen Zeer vaak: misselijkheid Vaak: diarree, braken, abdominale pijn, flatulentie Soms: 
dyspepsie Huid- en onderhuidaandoeningen Vaak: huiduitslag Soms: angio-oedeem1,3, jeuk Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vaak: vermoeidheid 1 Deze bijwerking werd niet waargenomen in de klinische fase 3-onderzoeken met 
Genvoya, maar geïdentificeerd in klinisch onderzoek of postmarketingervaring met emtricitabine bij gebruik met andere antiretrovirale middelen. 2 Deze bijwerking werd niet waargenomen in de klinische fase  3-onderzoeken met Genvoya, maar 
geïdentificeerd in klinisch onderzoek met elvitegravir bij gebruik met andere antiretrovirale middelen. 3 Deze bijwerking werd aan de hand van postmarketingbewaking geïdentificeerd voor emtricitabine, maar werd niet waargenomen in gerandomiseerd 
gecontroleerd klinisch onderzoek bij volwassenen of klinisch onderzoek bij pediatrische HIV-patiënten naar emtricitabine. De frequentiecategorie ‘soms’ werd geschat aan de hand van een statistische berekening op basis van het totale aantal patiënten 
dat werd blootgesteld aan emtricitabine in dit klinische onderzoek (n  =  1.563). Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Metabole parameters Het gewicht en de serumlipiden- en bloedglucosespiegels kunnen toenemen tijdens antiretrovirale 
behandeling. Immuunreactiveringssyndroom Bij met HIV geïnfecteerde patiënten die op het moment dat CART wordt gestart een ernstige immuundeficiëntie hebben, kan zich een ontstekingsreactie op asymptomatische of nog aanwezige opportunistische 
infecties voordoen. Auto-immuunaandoeningen (zoals de ziekte van Graves) zijn ook gemeld; de gerapporteerde tijd tot het eerste optreden is echter erg variabel, en deze voorvallen kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden. 
Osteonecrose Er zijn gevallen van osteonecrose gemeld, vooral bij patiënten met algemeen erkende risicofactoren, voortgeschreden HIV-infectie of langdurige blootstelling aan CART. De frequentie hiervan is niet bekend. Veranderingen in serumcreatinine 
Cobicistat verhoogt het serumcreatinine door remming van de tubulaire secretie van creatinine zonder dat de glomerulaire functie van de nieren wordt aangetast. In klinisch onderzoek met Genvoya traden stijgingen in serumcreatinine op in week 2 van de 
behandeling en deze bleven stabiel gedurende 96 weken. Bij niet eerder behandelde patiënten werd na 96 weken behandeling een gemiddelde verandering ten opzichte van de uitgangswaarde van 0,04 ± 0,11 mg/dl (3,5 ± 9,7 µmol/l) waargenomen. 
Gemiddelde stijgingen ten opzichte van de uitgangswaarde in de Genvoya-groep waren kleiner dan in de groep met 150 mg elvitegravir/150 mg cobicistat/200 mg emtricitabine/245 mg tenofovirdisoproxil (als fumaraat) (E/C/F/TDF-groep) op week 96 
(verschil -0,03, p < 0,001). Veranderingen in laboratoriumuitslagen van lipidenonderzoek In onderzoeken met niet eerder behandelde patiënten werden in beide behandelingsgroepen stijgingen ten opzichte van de uitgangswaarde waargenomen voor de 
nuchtere lipideparameters totaal cholesterol, direct low  density-lipoproteïne (LDL)- en high  density-lipoproteïne (HDL)-cholesterol en triglyceriden op week  96. De mediane stijging vanaf de uitgangswaarde voor die parameters was groter in de 
Genvoya-groep vergeleken met de E/C/F/TDF-groep op week 96 (p < 0,001 voor het verschil tussen de behandelingsgroepen voor nuchter totaal cholesterol, direct LDL- en HDL-cholesterol en triglyceriden). De mediane (Q1, Q3) verandering vanaf de 
uitgangswaarde in de totaal cholesterol/HDL-cholesterolratio op week 96 was 0,1 (-0,3; 0,7) in de Genvoya-groep en 0,0 (-0,4; 0,5) in de E/C/F/TDF-groep (p < 0,001 voor het verschil tussen de behandelingsgroepen). Pediatrische patiënten De veiligheid 
van Genvoya bij niet eerder behandelde met HIV-1  geïnfecteerde pediatrische patiënten in de leeftijd van 12 tot <  18  jaar werd gedurende 48  weken onderzocht in een open-label klinisch onderzoek (GS-US-292-0106). Het veiligheidsprofiel bij 
50 adolescente patiënten die een behandeling met Genvoya kregen, was vergelijkbaar met dat bij volwassenen. Andere speciale patiëntgroepen Patiënten met nierfunctiestoornis De veiligheid van Genvoya bij 248 met HIV-1 geïnfecteerde patiënten die 
ofwel niet eerder behandeld waren (n = 6) ofwel virologische onderdrukking hadden (n = 242), met een lichte tot matige nierfunctiestoornis (geschatte glomerulaire filtratiesnelheid, berekend volgens de Cockcroft-Gault-methode [eGFR

CG
]: 30-69 ml/min) 

werd gedurende 24 weken onderzocht in een open-label klinisch onderzoek (GS-US-292-0112). Het veiligheidsprofiel van Genvoya bij patiënten met een lichte tot matige nierfunctiestoornis was vergelijkbaar met dat bij patiënten met een normale 
nierfunctie. Patiënten met gelijktijdige infectie met HIV en HBV De veiligheid van Genvoya werd onderzocht bij ongeveer 70 patiënten met een gelijktijdige HIV/HBV-infectie die momenteel een behandeling tegen HIV krijgen in een open-label klinisch 
onderzoek (GS-US-292-1249). Op basis van deze beperkte ervaring blijkt het veiligheidsprofiel van Genvoya bij patiënten met een gelijktijdige HIV/HBV-infectie vergelijkbaar te zijn met dat bij patiënten met alleen een HIV-1-infectie. Melding van 
vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: België Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 Brussel Website: www.fagg.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Gilead Sciences International Ltd. Cambridge CB21 6GT Verenigd Koninkrijk NUMMER(S) VAN 
DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/15/1061/001 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 05/2016 PRIJS 923.92€ (ex factory) 1016.73€ (publieksprijs) Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op 
de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). 

vu/er Gilead Sciences Belgium bvba/sprl • Park Lane • Culliganlaan 2 D • 1831 Diegem 
GNV/BE/16-08/PM/1527a – Date of preparation: August 2016

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 150 mg 

 Elke tablet bevat 60 mg lactose (als monohydraat). Voor de volledige lijst van 
Filmomhulde tablet (tablet). Groene, capsulevormige, filmomhulde tablet met een afmeting van 19 mm x 8,5 mm, met aan de ene kant van de tablet “GSI” en aan de andere kant van de 

Genvoya is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en adolescenten (in de leeftijd van 12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 35 kg) die zijn geïnfecteerd met het 
DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING De therapie moet worden gestart door een 

Eén tablet, eenmaal daags met voedsel in te nemen. Wanneer de patiënt een dosis Genvoya 
heeft overgeslagen en dit binnen 18 uur na het gebruikelijke tijdstip van innemen bemerkt, moet de patiënt Genvoya zo snel mogelijk met voedsel innemen en doorgaan met het normale doseringsschema. Wanneer een patiënt een dosis Genvoya heeft 
overgeslagen en dit later dan 18 uur na het gebruikelijke tijdstip van innemen bemerkt, mag de patiënt de overgeslagen dosis niet meer innemen en moet hij/zij gewoon doorgaan met het gebruikelijke doseringsschema. Wanneer de patiënt binnen 1 uur 

 Bij volwassenen of adolescenten (van ten minste 12 jaar oud en met een 
 30 ml/min is geen dosisaanpassing van Genvoya noodzakelijk. Genvoya mag niet worden gestart bij patiënten met een geschatte CrCl < 30 ml/min aangezien er beperkte 

gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van Genvoya bij deze patiëntgroep. Genvoya moet worden gestopt bij patiënten met een geschatte CrCl die tijdens de behandeling afneemt tot minder dan 30 ml/min. Leverfunctiestoornis
lichte (Child-Pugh-klasse A) of matige (Child-Pugh-klasse B) leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing van Genvoya noodzakelijk. Genvoya is niet onderzocht bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse C); daarom wordt 

 De veiligheid en werkzaamheid van Genvoya bij kinderen jonger dan 12 jaar, of met een gewicht < 35 kg, zijn nog niet vastgesteld. Er zijn 
Genvoya dient oraal, eenmaal daags, met voedsel, te worden ingenomen. De filmomhulde tablet mag niet worden gekauwd, fijngemaakt of doorgebroken. 

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 Elke tablet bevat 60 mg lactose (als monohydraat). Voor de volledige lijst van 
Filmomhulde tablet (tablet). Groene, capsulevormige, filmomhulde tablet met een afmeting van 19 mm x 8,5 mm, met aan de ene kant van de tablet “GSI” en aan de andere kant van de 

Genvoya is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en adolescenten (in de leeftijd van 12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 35 kg) die zijn geïnfecteerd met het 

1. TAF/FTC = tenofovir alafenamide fumarate / emtricitabine. STR = Single tablet regimen
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VERKIEZINGEN ORDE

We drukken de lijsten af zoals ze ons door de Orde van artsen werden 
doorgestuurd en alleen die foto’s die van behoorlijke printkwaliteit zijn. 
Vanaf 26 september staan de kandidaten ook op de site van de Orde: 

www.ordomedic.be
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COMMUNIQUÉ VAN AMMA VERZEKERINGEN

HET MEDISCH 
BEROEPSGEHEIM: 
WE FRISSEN ENKELE 
‘BASISREGELS’ OP

Het beroepsgeheim mag dan al tot de dinosaurussen(1) onder de juridische begrippen 
worden gerekend, het blijft een brandend actueel thema.

Momenteel worden weer tal van voorstellen gelanceerd om, binnen de context van 
het jihadterrorisme, afwijkingen van het beroepsgeheim aan minder strenge voor-
waarden te onderwerpen.

Ook belangrijke technologische ontwikkelingen – denk maar aan de huidige digitali-
sering van de gezondheidszorg (e-health…) – wakkeren de discussie omtrent de be-
scherming van het beroepsgeheim en medische informatie aan.

Het beroepsgeheim is een juridisch instrument waarmee we een driedubbele doel-
stelling bereiken. Ten eerste kan een patiënt zijn arts in vertrouwen nemen zon-
der bang te zijn dat die de informatie aan derden doorgeeft. Verder kan een arts 
vertrouwelijke informatie van zijn patiënten in ontvangst nemen zonder te moeten 
vrezen voor druk van derden die op deze informatie uit zijn. En tot slot garandeert het 
beroepsgeheim meer in het algemeen het normale functioneren van onze samenle-
ving, waarin de beoefenaars van heel wat beroepen noodzakelijkerwijs in vertrouwen 
moeten kunnen worden genomen omtrent ‘strikt persoonlijke zaken’(2) die mensen en 
hun privéleven betreffen.

Deze waarden, die door het beroepsgeheim worden beschermd, worden zo belangrijk 
geacht dat van het beroepsgeheim een instrument van openbare orde werd gemaakt. 
Schendingen worden strafrechtelijk vervolgd conform de bepalingen van artikel 458 
van het Strafwetboek.(3,4,5)

Naast de strafrechtelijke sancties die artikel 458 van het Strafwetboek voorschrijft, 
kunnen bij een schending van het beroepsgeheim ook burgerrechtelijke sancties 
(schadevergoeding aan de benadeelde partij) en tuchtsancties (beroepsordes) wor-

den opgelegd. Daarnaast zijn er nog procedurele sancties.(6)

Hoewel het beroepsgeheim voor een arts een verplichting inhoudt – namelijk om de 
vertrouwelijke informatie van zijn patiënt niet bekend te maken(7) –, verleent het hem 
ook een recht: het recht om te zwijgen en zich onder alle omstandigheden achter 
zijn beroepsgeheim te verschuilen.(8)

Op het eerste gezicht lijkt de positie van een arts dus vrij comfortabel, maar bij nader 
inzien kan hij in bijzonder delicate situaties belanden.

Een voorbeeld:

Een arts verneemt van zijn patiënt dat hij op het punt staat om een terroristische 
aanslag te plegen.

De arts probeert zijn patiënt er vergeefs van te overtuigen om dit plan te laten varen 
en vraagt zich af of hij deze situatie bij de politiediensten kan melden zonder straf-
rechtelijke vervolging wegens een schending van zijn beroepsgeheim te riskeren.

Een ander instrument uit ons juridisch arsenaal – de ‘noodtoestand’ – kan een arts in 
dit geval te hulp komen.(9) Hij mag, indien hij deze noodtoestand inroept, het plan van 
zijn patiënt aangeven, zonder het risico te lopen dat hij strafrechtelijk wordt vervolgd 
wegens het schenden van zijn beroepsgeheim.

Indien de arts zou verkiezen om de informatie die zijn patiënt hem in vertrouwen 
heeft verstrekt geheim te houden,(10) loopt hij bovendien het risico te worden ver-
volgd wegens het niet verlenen van bijstand aan personen in nood op grond van 
artikel 422bis van het Strafwetboek.(11)

In bovenstaand voorbeeld mag de oplossing dan al voor de hand liggen, in heel wat 
andere situaties blijkt de keuze tussen ‘zwijgen of praten’ veel moeilijker te zijn. 
Artsen kunnen dan in een bijzonder lastig parket komen te zitten.

De beslissing die de arts moet nemen, houdt altijd een risico in: ofwel beslist hij om te 
zwijgen en riskeert hij vervolging wegens het niet verlenen van bijstand aan personen 
in nood, ofwel beslist hij om te spreken en riskeert hij vervolging wegens schending 
van het beroepsgeheim. Er bestaat op dit punt geen ‘absolute waarheid’.(12)

We onderstrepen ook dat een arts, vóór hij de vertrouwelijke informatie van zijn pati-
ent aangeeft, alles moet doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om het reële en ern-
stige gevaar dat de integriteit van anderen en/of zijn patiënt bedreigt, af te wenden(13): 
de schending van zijn beroepsgeheim(14) moet in principe een ultiem redmiddel zijn.
Om makkelijker tot een beslissing te kunnen komen kan een arts, indien hij dit wenst, 
het advies inwinnen van de Orde van Geneesheren, confraters of zelfs een advocaat.
(15)

We wijzen er tot slot op dat elke strafrechtelijke aansprakelijkheid persoonlijk is. Een 
arts die strafrechtelijk wordt vervolgd voor inbreuken op artikels 458 of 422bis van 
het Strafwetboek, moet zich hiervoor persoonlijk verantwoorden en kan zich niet ver-
schuilen achter het advies dat één van zijn peers hem heeft gegeven.(16)

AMMA organiseert regelmatig gratis infosessies voor zorgverstrekkers over een 
breed gamma aan verzekeringsgerelateerde onderwerpen zoals de beroepsaan-
sprakelijkheid, gewaarborgd inkomen ingeval van arbeidsongeschiktheid, maar 
ook medisch risicobeheer.
Specifiek voor de opleiding medisch risicobeheer richten we ons tot een publiek 
van zorginstellingen, zorgverleners en beroepsverenigingen. Thema’s als onder 
meer communicatie met de patiënt, patiëntenveiligheid, patiëntendossiers en 
informed consent komen uitgebreid aan bod.We begeleiden zorgverleners en 
analyseren de oorzaken van schadegevallen. Door de implementatie van pre-

ventieve maatregelen wil AMMA de risico’s in uw organisatie verminderen en zo 
een bijdrage leveren aan een veiliger zorgbeheer. U leest er meer over op www.
amma.be/documents/132. 
Wenst u een informatiesessie te organiseren in uw eigen zorginstelling, rusthuis, 
medische kring, universiteit of hogeschool? Contacteer ons dan zonder enige 
verplichting, op het telefoonnummer: 02/737 04 94 of via het e-mailadres karl.
scheldeman@amma.be. 
Accreditering is mogelijk voor bepaalde opleidingen.

Noten
1 Artikel 458 aangaande het beroepsgeheim werd al in 1867 in ons Strafwetboek ingeschreven.
2. Medische, psychologische, sociale, juridische, … privégegevens.
3. Artikel 458 van het Strafwetboek legt gevangenisstraffen van acht dagen tot zes maanden en/of een boete van 100 

tot 500 euro op (te vermenigvuldigen met de coëfficiënt van de opdeciemen, momenteel 6).
4. Sinds 2000 werd ook nog een artikel 458bis aan het Strafwetboek toegevoegd. Dit moet de bescherming van zo-

genaamd ‘kwetsbare’ personen versterken (minderjarigen en mensen die kwetsbaar zijn als gevolg van hun leeftijd, 
zwangerschap, ziekte, invaliditeit of fysieke/mentale beperking).

5. Omdat het beroepsgeheim een regel van openbare orde is, wordt een arts zelfs geacht gebonden te zijn door zijn 
beroepsgeheim wanneer zijn patiënt hem hiervan ontslaat (een ‘privéovereenkomst’ tussen twee personen kan geen 
afbreuk doen aan een regel van openbare orde).

6. Onontvankelijkheid van strafrechtelijke vervolging op basis van bewijsmateriaal dat via een schending van het 
beroepsgeheim werd verkregen en wering in burgerlijke procedures van bewijzen die door een schending van het 
beroepsgeheim werden verkregen. De procedurele sancties werden echter tot op zekere hoogte versoepeld, eerst 
door de zogenaamde ‘Antigone-jurisprudentie’ en vervolgens door de ‘Antigone-wet’ van 24 oktober 2013. 

7. Afgezien van enkele zeldzame uitzonderingen die ingeschreven staan in bijzondere wetten die artsen verplichten tot 
het doen van aangiften (overlijdensverklaringen, profylaxe van bepaalde zeldzame besmettelijke ziekten, …).

8. Wanneer hij wordt opgeroepen om voor een rechtbank of een parlementaire onderzoekscommissie te getuigen, is 
een arts weliswaar verplicht om voor de rechtbank of de onderzoekscommissie te verschijnen en mag hij spreken 
zonder bang te zijn voor vervolging wegens het schenden van zijn beroepsgeheim. Hij heeft echter evengoed het 
recht om zich op zijn beroepsgeheim te beroepen en te zwijgen.

9. De noodtoestand is een algemeen rechtsprincipe dat een overtreding van de strafwet toestaat (in ons voorbeeld de 
schending van het beroepsgeheim) om iemands fysieke en/of psychische integriteit te beschermen. Deze integriteit wordt 
waardevoller geacht dan de waarde waaraan wordt geraakt door de gepleegde overtreding.

10. Hetgeen zijn volste recht zou zijn: hij kan zich namelijk onder alle omstandigheden op zijn beroepsgeheim beroepen.
11. Artikel 422bis van het Strafwetboek legt gevangenisstraffen van acht dagen tot een jaar en/of een boete van 50 tot 500 

euro op (te vermenigvuldigen met de coëfficiënt van de opdeciemen, momenteel 6).
12. Eén rechter komt in dezelfde omstandigheden niet noodzakelijk tot dezelfde beslissing als een andere rechter of een 

beroepsorde in het kader van een tuchtprocedure. Maar de arts moet in ieder geval, ongeacht de beslissing die hij heeft 
genomen, kunnen aantonen dat hij weldoordacht te werk is gegaan en dat er gegronde redenen aan de basis van zijn 
beslissing lagen.

13. Wanneer het om een gedeeld beroepsgeheim gaat, kan hij dit samen doen met mensen die zelf door een beroepsge-
heim gebonden zijn (in ons voorbeeld kan de arts, indien het een huisarts is, de dringende tussenkomst vragen van een 
collega-psychiater die de patiënt ervan kan proberen te overtuigen om zijn plan te laten varen).

14. In ons voorbeeld spreken we over een mogelijke aangifte van de arts bij de politie. We merken echter op dat in het geval 
van een noodtoestand niet noodzakelijk bij de politie aangifte moet worden gedaan. De arts kan zich ook tot alle andere 
personen richten die het gevaar mee kunnen helpen afwenden (in de gevallen waarnaar artikel 458bis van het Strafwet-
boek verwijst, dient de aangifte echter verplicht bij de Procureur des Konings te gebeuren).

15. Bepaalde beroepsordes, waaronder de Orde van Geneesheren, publiceren tuchtrechtelijke en gerechtelijke beslissingen 
in verband met het beroepsgeheim en sensibiliseren hun leden hieromtrent. De gespecialiseerde juridische tijdschriften 
publiceren ook bepaalde uitspraken in verband met het beroepsgeheim.

16. Maar in zijn uitleg aan de rechter kan de arts uiteraard verwijzen naar het advies dat hij heeft gevraagd en ontvangen bij 
het nemen van zijn beslissing.
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Waar trek je de grens als je een 
kind om medische redenen 
in een lagere leeftijdscatego-

rie wil laten voetballen? Rond die vraag 
hielden de Vlaamse Federatie Voetbal 
(VFV) en de vereniging van Sport- en 
Keuringsartsen (SKA) begin september 
een symposium voor trainers en art-
sen. De VFV, de Koninklijke Belgische 
voetbalbond (KBVB) en SKA werken al 
twee jaar samen en zijn de enige sport-
verenigingen in Vlaanderen die toestaan 
dat kinderen om medische redenen een 
leeftijdscategorie lager uitkomen. “Vroe-
ger deed de huisarts daarvoor de me-
dische keuring en je zag een groeiend 
aantal misbruiken. Maar sinds het sei-
zoen 2015-2016 moet een sportarts ver-
plicht een kind keuren dat een categorie 
lager wil voetballen. We stellen nu vast 
dat er minder aanvragen zijn en minder 
misbruiken”, zegt PhD. Philippe Rosier, 
Health & Performance-manager van de 
KBVB.

‘Andere medische  
redenen’
Er zijn vier categorieën van medische  
redenen van toepassing:
• groeiachterstand,
• vertraging van maturiteit,
• motorische problemen,
• sociale problemen. 

Binnen de sportkeuringen die de SKA 
op haar website aanbiedt, is er een aan-
gepaste module voor de aanvraag van 
een medische afwijking. De uitgebreide 
vragenlijst kunnen de speler en zijn/haar 
ouders thuis invullen. En de arts krijgt 
toegang tot een aparte module om het 
onderzoek in te geven. 
De meest voorkomende redenen voor 
een afwijking zijn: 
• de gestalte die onder de P3 ligt, 
• puberteitsachterstand (die bepaald 

wordt door de Tanner-criteria), 
• een matige groeiachterstand in 

combinatie met een gematigde  
hypertrofie,

• een groeiachterstand met een  
matige puberteitsachterstand. 

“Het moeilijke deel zijn de ‘andere me-
dische redenen’”, zegt dr. Tom Teulingkx, 
sportarts en voorzitter van de SKA. On-
der andere medische redenen vallen:
• autisme, 
• ADHD, 
• astma, 
• chronische overbelastingsletsels, 
• acute orthopedische letsels,
• neurologische aandoeningen met 

motorische weerslag. 
“Je kan als arts de afwijking toestaan of 
niet toestaan, maar je kan bij twijfel het 

dossier ook doorsturen 
naar de medische com-
missie.”

De gemiddelde piek-
groei van kinderen ligt 
op 13,8 jaar. “Als het 
groeiproces door ziekte 
wordt verstoord, kan er 
correctie optreden door 
een behandeling, maar 
dat duurt makkelijk drie, 
vier jaar”, zegt prof. Jean 
De Schepper, kinderen-
docrinoloog van het 
UZ Brussel. “Dus groei-
stoornissen worden het 
best zo vroeg mogelijk 
gediagnosticeerd. Bij 
jongens ligt de groei-
stop gemiddeld op 18 
jaar, bij meisjes op 16 
jaar. Het is dus zinloos 
om kinderen door te stu-
ren voor groeistimulatie 
op de leeftijd van 17 of 
18 jaar, want de groei is 
ten einde.”

Hyperlaxiteit
Toen dr. Francis Lemmens, pediater van 
het Ziekenhuis Oost-Limburg, een aantal 
jaren geleden de Beightonscore syste-
matisch begon toe te passen, schrok hij 
– en “geen klein beetje” – over het aantal 
gevallen van hyperlaxiteit en Joint Hyper-
mobility Syndrome. “De weinige cijfers 
die ik in de literatuur vond, spreken van 
20 tot 30% in het voetbal – ik vond dat wat 
veel – maar er is een thesis over gemaakt, 
bij een kleine populatie weliswaar, en ook 
daar kwam ruim 20% naar voren. Het 
komt dus relatief frequent voor.”

De vraag is: geeft dat problemen in voet-
bal? “Wel degelijk”, zegt Lemmens. “Je 
krijgt meer acute letsels, vooral kruis-
bandletsels en vooral bij vrouwen. En de 
tijd dat je erdoor buiten strijd bent, duurt 
significant langer. Die jongeren hebben 
ook een minder goede ‘core stability’ en 
zijn voorbeschikt tot overbelastingslet-
sels.” De oplossing bestaat erin bij die 
jongeren vrij vlug aan een goede ‘core 
stability’ te werken.

Ben je fysiek sterker in het voetbal, dan 
ga je meestal beter presteren, word je 
vroeger opgevist in de talentdetectie, 
kom je zo in een omgeving met betere 
trainers en mogelijkheden terecht, waar-
door je nog beter gaat presteren en het 
verschil met wie niet opgevist werd al-
maar groeit. “Dat ‘relative age effect’ 
speelt wel degelijk”, zegt Lemmens. 
In Europa worden logischerwijs elke 

maand bijna even veel kinderen gebo-
ren. “Maar kijk je naar de distributie van 
de jeugd bij topploegen, dan is van die-
zelfde harmonische verdeling bijna geen 
sprake meer: januari steekt er met kop 
en schouders bovenuit.”
Wedstrijden van de U13 en U14 van KRC 
Genk en RSC Anderlecht vorig jaar leer-
den dat 33 spelertjes waren geboren in 
het eerste kwartaal, 0 in het laatste kwar-
taal, 22 in het tweede en 8 in het derde. 
“Niemand heeft het in die leeftijdscate-
gorie tot het eerste elftal geschopt als hij 
geboren is na september. Conclusie: je 
moet geboren zijn in het eerste kwartaal. 
Als je heel goed bent, maak je met het 
voorjaar ook nog een kleine kans, maar 
daarna: forget it!” Ook bij andere clubs 
en nationale jeugdploegen vind je een 
gelijkaardige tendens. We moeten, be-
sluit Lemmens, er ons dus van bewust 
zijn dat er zoiets bestaat als het ‘relative 
age effect’. “Er zijn tientallen Dries Mer-
tens’en verdronken in de fysieke omge-
ving waarin ze zich moesten weren en 
van wie we nooit meer zullen horen op 
een voetbalveld. Je moet met andere 
woorden niet alleen de zwakkere spelers 
terugzetten, maar ook de goede die te 
klein zijn. Ik ben er een grote voorstan-
der van om dat vaker te doen. Door 1 
juli, de helft van het jaar, als referentie-

geboortedatum te gebruiken om het per-
centiel op de groeicurve te bekijken, en 
niet langer de eigenlijke geboortedatum, 
krijg je een rechtvaardigere toewijzing 
van de leeftijdscategorie.”

Bio-banding
De voetbalbond ontwikkelde voor zijn na-
tionale jeugdploegen het Future Project. 
“De uitdaging is om correcte voorspellin-
gen te maken bij laatrijpe spelers met fy-
siek potentieel door benchmarking voor 
sommige profielen”, zegt Bob Browaeys, 
sporttechnisch coördinator van de VFV. 
In Engeland wordt geëxperimenteerd 
met bio-banding, waarbij niet naar de ka-
lenderleeftijd gekeken wordt, maar naar 
de biologische maturiteit. “Je kan wel 
vraagtekens plaatsen bij het feit of er dan 
voldoende over mentale en intellectuele 
rijpheid wordt nagedacht.” Ook bij Club 
Brugge, zoals sportwetenschapper Dieter 
Deprez kwam uitleggen, houden ze zich 
intensief met de problematiek bezig. “In 
Deinze loopt er een interessant project 
met zes spelertjes die telkens wisselen 
van leeftijdscategorie en dus leeromge-
ving”, besluit Browaeys. “Misschien ligt 
daarin wel de oplossing.” ❚

Raoul De GrooteJS
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‘Geboren in tweede jaarhelft? Forget it!’*
*Of toch niet? Vroege of laattijdige groei en maturiteit spelen in het jeugdvoetbal 
vaak een grotere rol dan wenselijk is. De VFV, KBVB en SKA sloegen de handen  
in elkaar om daar iets aan te doen.

SPORTGENEESKUNDE

‘Er zijn tientallen Dries 
Mertens’en verdronken 
in de fysieke omgeving 
waarin ze zich moesten 

weren’ 
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Z e stonden voor iets meer dan 490 DDD per 1.000 inwoners per dag en voor 
38,3% van de markt. Het maagdarmkanaal en de stofwisseling haalden 13,9%. 
Op nummer drie komt het zenuwstelsel (11,8%). 

Qua kostprijs komen middelen voor het zenuwstelsel op twee (bijna vijf miljoen bru-
to), gevolgd door cytostatica en immunomodulerende middelen (net geen 4,3 mil-
joen bruto).

Een overzicht vindt u in de tabel (Tabel 1).

JS
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Geneesmiddelen  
ambulante sector: de cijfers

Het Riziv gaf de statistieken vrij van de voorgeschreven 
geneesmiddelen voor de ambulante sector 2015. 

Geneesmiddelen voor het hartvaatstelsel blijven ruim 
op kop. Vorig jaar werden ze voor meer dan 6 miljoen 

voorgeschreven (brutobedrag).

BEROEPSNIEUWS
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Tabel 1: Voorschriften van alle voorschrijvers – ambulante sector 2015.

Totaal per ATC – klasse 1ste niveau

Anatomisch niveau Brutobedrag  
(duizenden euro) % DDD/1.000 inw./dag %

Maagdarmkanaal en 
stofwisseling 344.226 11,1% 178,276 13,9%

Bloed en bloedvormende 
organen 259.832 8,4% 107,822 8,4%

Hartvaatstelsel 614.294 19,8% 490,529 38,3%

Dermatologische preparaten 36.688 1,2% 6,669 0,5%

Urogenitaal stelsel en 
geslachtshormonen 39.847 1,3% 61,532 4,8%

Systemische  hormoonprep. 
geslachtshorm. uitgez. 93.295 3,0% 45,144 3,5%

Antimicrobiële middelen voor 
systemisch gebruik 315.230 10,2% 32,457 2,5%

Cytostatica en 
immunomodulerende middelen 429.054 13,9% 13,864 1,1%

Skeletspierstelsel 126.397 4,1% 64,474 5,0%

Zenuwstelsel 498.006 16,1% 151,388 11,8%

Antiparasitaire middelen 1.837 0,1% 0,641 0,1%

Ademhalingsstelsel 289.594 9,4% 106,179 8,3%

Zintuiglijke organen 43.213 1,4% 22,028 1,7%

Diverse middelen 5.745 0,2% 0,486 0,0%

Totaal 3.097.258 100,0% 1.281,490 100,0%
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B art Van den Bosch: “Het is hallu-
cinant hoeveel valse mails, aan-
vallen en virussen ons zieken-

huis dagelijks te verwerken krijgt. Het 
goede nieuws is dat de tools om ze te 
neutraliseren veel verbeterden. 95% van 
de rommel wordt al ‘gemitrailleerd’ nog 
voor die aan de poorten staat. Het is een 
afvallingsrace. De barbaren staan aan 
de poort, maar gelukkig gedraagt 99% 
zich ook zo en haal je ze er makkelijk uit 
(lacht). We werken met verschillende an-
tivirusprogramma’s: wat het ene door-
laat, wordt door het andere opgevan-
gen. We vangen ook zogenaamd ‘ver-
dacht gedrag’ op, wat ons in staat stelt 
om eventueel mogelijk nog onbekende 
virussen in quarantaine te plaatsen voor 
onderzoek.”
De problemen bij enkele buitenlandse 
ziekenhuizen met ransomware (chanta-
ge door blokkeren ziekenhuisgegevens, 
n.v.d.r.) verbaasden me vooral omdat 
ziekenhuizen soms een week lang buiten 
strijd waren. Dat onze verdediging eens 
omzeild wordt, is onvermijdelijk. Maar je 
moet je dan zeer snel kunnen herstellen.”

Reinoud Reynders, afdelingshoofd 
systeemgroep: “Dat is zo mogelijk nog be-
langrijker dan je primaire defensie: klaar 

staan met accurate procedures bij proble-
men zodat niet je hele ziekenhuis lam ligt.”

B.V.D.B.: “De meeste ransomware zit op 
pc’s. We laten onze gebruikers dus niet 
werken op de C-schijf, wel op een net-
werkschijf die we elk uur back-uppen. 
Dat voor ‘normale’ data. Voor onze kli-
nische data back-uppen we na enkele 
seconden zodat we dus maximaal enke-
le seconden data kunnen verliezen. De 
schade blijft zo zeer beperkt en wordt 
uiterst snel hersteld. Computervirussen 
vertonen op dat vlak gelijkenissen met 
medische virussen, met dat verschil 
dat in onze wereld het herstel stukken 
sneller verloopt. Nog een parallel is dat 
beveiliging vandaag sterk gesubspecia-
liseerd is.”

Sander Eerdekens (security operations 
SOC-team): “Zelfs een nieuw virus wordt 
gemiddeld binnen het halfuur tot een uur 
herkend. Onze spamfilters blokkeerden 
zowat 12 van de 14 miljoen mails de afge-
lopen drie maanden (zie kaderstuk). We 
vonden effectief 7.600 virussen. De trend 
is dat men die virussen probeert binnen te 
smokkelen via een pakketje: een Word-be-
stand bijvoorbeeld. Ook opvallend zijn de 
cryptolockers op plaats nummer vier.”

Kan een te strenge beveiliging op 
haar beurt geen schade veroorzaken?

S.E.: “We proberen de ‘valspositie-
ven’ zoveel mogelijk te vermijden. Als 
de automatische systemen iets ver-
dachts vinden (maar niet 100% zeker 
zijn) dan worden deze gevallen apart 
gezet en manueel gescreend alvorens 
ze worden doorgestuurd naar de eind-
gebruiker. Het gaat toch om een 20-tal 
gevallen per dag (waarvan 95% effec-
tief schadelijk blijkt). Echt gerichte aan-
vallen signaleren we aan de federale 
overheid (Cert).”

Worden de aanvallen steeds 
gerichter?

R.R.: “Dat hebben we nog niet erva-
ren. Je ziet wel dat de aanvallers hun 
doelgroepen gerichter uitkiezen – boek-
houders bijvoorbeeld – maar niet de 
systemen. We merken ook meer crypto-
lockers. Zo waren het laatste jaar een 20-
tal individuele pc’s afgesloten – en dan 
werd de rekening gestuurd. Gelukkig 
zonder schade en uiteraard betalen we 
niet.”

B.V.D.B.: “Traditioneel lopen in een be-
drijf een aantal diensten meer in de kij-
ker. Voor een ziekenhuis is het in prin-
cipe minder erg als een financieel plan 
gelekt wordt dan een medisch dossier. 
Personeelszaken zijn ook zeer delicaat. 
Daarom zitten medische gegevens so-
wieso zeven lagen dieper.”

Moeten artsen speciaal 
gesensibiliseerd worden?

R.R.: “Sensibilisering is heel belangrijk, 
maar niet artsenspecifiek. Onze phis-
hingcampagne vorig jaar sloeg zowel 
aan bij artsen, verpleegkundigen als 
IT’ers zelf. We imiteerden een hacker die 
verdachte mailtjes verstuurde. JS
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De barbaren  
aan de poorten  
van het ziekenhuis?

“Het is alsof vandaag de barbaren aan de poorten 
van het ziekenhuis staan”, laat de IT-directeur van 
het UZ Leuven weten tijdens een interview over IT-
aanvallen. “Maar onze verdediging wordt ook steeds 
gesofisticeerder.” De Specialist interpelleerde 
enkele zeer beschaafde leden van de IT-dienst UZ 
Gasthuisberg.

BEROEPSNIEUWS

V an computervirussen op 
maat is Stuxnet, het virus 
dat de centrifuges van 

de kerncentrales van Iran aanviel, 
“echt op maat gemaakt om alle 
hindernissen te omzeilen, maar 
het kostte miljoenen”, aldus Bart 
Van den Bosch. “Dichterbij kenden 
we de hacking van Belgacom 
enkele jaren geleden, met de 
bedoeling om het internationale 
telefoonverkeer te verstoren. 
Wellicht zat de Britse geheime 
dienst MI6 erachter. Grote jongens 
dus, waartegen ook wij niet 
opgewassen zijn”, dixit Reinoud 
Reynders.

Gerichte virussen
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I n september organiseert het UZ Leuven zogenaamde ‘penetrationtests’. 
Het huurt derden in die de beveiliging proberen te kraken (ethical 
hacking), een praktijk die bij grote firma’s als Google of Apple 

ingeburgerd is. “Wie ons kraakt en zo zwakke punten blootlegt, krijgt een 
beloning, al zal die niet zo hoog liggen als bij de genoemde bedrijven”, 
knipoogt Bart Van den Bosch.
Nog een beveiligingstechniek is perimeterchecking: een firma wordt betaald 
om constant ‘aan de klinken te trekken’ om te checken of er ergens een 
‘poort’ openstaat in je systeem.
“Recent kochten we ook een anomaliedetectiesysteem’”, licht Van den Bosch 
toe. “Dat is het equivalent van contraspionage. Je moet ervan uitgaan dat je 
buitenlijn soms doorbroken wordt en dat de vijand binnen zit. Deze software 
bundelt logs om verdachte zaken te signaleren en daarnaast gaat software 
via machinelearning na wat het gedrag van de machines is en welke 
machine eventueel raar doet.”

‘Penetrationtests’ in UZ Leuven in het najaar

De campagne liep in samenspraak met 
de dienst communicatie, het personeel 
wist ervan via posters. Meteen besefte 
iedereen beter wat phishing is.”

B.V.D.B.: “De phishingmails werden ook 
zo gekozen dat ze leerrijk waren (een vals 
maar gelijkaardig bestaand mailadres 
met een foutje erin). 

Ongeveer 15% van de ontvangers liep er 
toch in. Zowel IT’ers, administratief me-
dewerkers, verpleegkundigen. De sterkte 
van de campagne lag in de mondrecla-
me. Iedereen sprak erover. We vreesden 
geïrriteerde reacties, maar nagenoeg ie-
dereen nam het sportief op.” ❚
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Bio-Q10 en Selenium+Zinc zijn referentie-
producten voor internationaal onderzoek

Kisel-10:
1) “Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium
and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind
placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens ». Alehagen et al ; International Journal of 
Cardiology. e0141641. Doi : 10.1371/journal.pone.0141641
2) « Improved health related quality of life, and more days out of hospital with supplementation 
with selenium and coenzyme Q10 combined. Results from a double blind, placebo-controlled 
prospective study ». P. Johansson et al, J Nutr Health Aging June 2015

GRATIS DOOSJE ?
Stuur een e-mail naar Info-be@pharmanord.com en 
vermeld de naam van het tijdschrift evenals je beroep en 
je postadres voor de zending van je pakket

Innoverend voor de gezondheid • Kwaliteit – Veiligheid – Doeltreffendheid
Minervastraat 14, B-1930 Zaventem. Tel.: 02 720.51.20 – Fax: 02 720.51.60

E-mail: info-be@pharmanord.com

Aanvullende 
nutritionele 
benadering voor een 
goede levenskwaliteit
•  Beter fysiek functioneren
•  Hogere vitaliteit
•  Verbetert het sociaal functioneren

“Voor een goede levenskwaliteit kan, daar waar nodig, een goed 
gedocumenteerde aanvulling van de voeding nuttig zijn”

(Prof. Dr. U. Alehagen, Linkoping University, Sweden)

Kisel-10 studie 
– Een wetenschappelijke doorbraak

Verkrijgbaar 
in apotheken 
in diverse 
verpakkingen.
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U Z Gasthuisberg kan je net als andere ziekenhuizen makkelijk 
binnenwandelen zonder enige vorm van controle. Zelfs als je enkele 
koffers draagt, is dat niet verdacht. De talrijke ingangen maken 

het praktisch onmogelijk om alles te beveiligen. Alleen gevoelige zones 
worden sterk afgeschermd. IT gaat niet over de fysieke beveiliging, maar 
ondersteunt die wel (door badges bijvoorbeeld). Ooit komt wellicht het 
moment dat irisscans gemeengoed worden.

Fysieke beveiliging ziekenhuizen blijft problematisch

Afgelopen 3 maanden:
>  Totaal + 12 miljoen ongewenst op totaal van 14 miljoen mails. 

(85,6%)
>  Daarvan ‘slechts’ 7.600 bekende virussen

•  Top 5: JS.Downloader, VBS.Downloader, W97M.Downloader, 
Trojan.cryptolocker.G, Infostealer

•  Zeer veel downloaders / trojaanse paarden 
>  48.000 mails in quarantaine door manuele regels 

•  95% daarvan effectief kwaadaardig 
>  Second line Antivirus: 96 virusmails op iets meer  

dan een maand

Antivirusstatistieken
>  Aantal verschillende + aantal virussen gevonden
>  Laatste 3 maanden: 1.880 virussen

Antispam / mail / virussen UZ Gasthuisberg
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A ls de prijzen stijgen, dan heeft 
dat een weerslag op uw koop-
kracht. In principe kan dit ge-

compenseerd worden door de rente op 
uw spaargeld. Als de prijzen bijvoor-
beeld met 1% per jaar stijgen, terwijl uw 
spaarrekening 1,50% opbrengt, dan zal 
de koopkracht van uw spaarreserve dat 
jaar met 0,50% aangroeien. Tot zover de 
theorie. 

Helaas zien we dat zich nu het omgekeer-
de voordoet in België: terwijl de vergoe-
ding op spaargeld vastgeroest zit op een 
bodemniveau, trekt de inflatie opnieuw 
aan. In april 2016 stegen de prijzen bij ons 
met 1,50% in vergelijking met hun niveau 
van april 2015. Resultaat: voor de zesde 
maand op rij is België het Europese land 
met de hoogste inflatie. In april werden 
we met enige achterstand gevolgd door 
Zweden (+1,00%), Litouwen en Malta 
(+0,80%). Het Europese gemiddelde kwam 
uit op 0,2% en dus ver onder het Belgische 
inflatieniveau. 

Wat is de verklaring voor dat fenomeen? 
De momenteel fors stijgende inflatie in 
België is deels toe te schrijven aan de 
neveneffecten van de tax shift. De btw- 
verhoging op elektriciteit van 6% naar 
21%, evenals de stijging met 11% van de 
distributiekosten zorgden ervoor dat de 
prijs van elektriciteit tijdens het eerste 
kwartaal van dit jaar met 29% de hoogte 
inging. Ook voor andere producten zo-
als alcohol, tabak, frisdranken en bereide 
voeding stegen de prijzen als gevolg van 
accijnsverhogingen. Omgekeerd trok de 
oliekoers de prijzen van brandstoffen, 
stookolie en gas naar beneden. 

Geen paniek, maar…
Moeten we ons overmatig zorgen maken 
over de opvering van de inflatie in Bel-
gië? In principe is er geen enkele reden 
tot paniek. Enerzijds blijft een niveau van 
1,5% perfect binnen de doelstelling van de  

Europese Centrale Bank (ECB), name-
lijk de inflatie in de eurozone onder de 
2%-drempel houden. Anderzijds zal op de 
lonen van ambtenaren en loontrekken-
den een automatische indexering worden 
toegepast om het eventuele verlies aan 
koopkracht te compenseren, maar daarbij 
vallen zelfstandigen natuurlijk wel uit de 
boot. 

Overigens heeft België inflatiecijfers ge-
kend die ver boven het huidige niveau la-
gen. In juni 2008, enkele maanden voor het 
losbarsten van de financiële crisis, was de 
inflatie bij ons opgelopen tot 5,90%! Maar 
de context toen was heel verschillend. Het 
aanbod van bankproducten maakte het 
toen mogelijk de inflatie te compenseren, 
want 4%+2% was toen geen uitzondering 
op een spaarrekening. 

Vandaag is er in België geen enkele tradi-
tionele spaarrekening te vinden waarvan 
het rendement 1,5% haalt. Volgens de ver-
gelijking van de onafhankelijke site spaar-
gids.be bestaat er welgeteld één formule 
die 1,60% opbrengt, één andere 1,50%. 
Maar daar gaat het om periodieke spaar-
plannen, waarvan de inbreng beperkt is 
tot 500 euro per maand. Voor de zoge-
naamde ‘klassieke’ spaarrekeningen moe-
ten we vrede nemen met een rendement 
van minder dan 1%. Met andere woorden, 
aangezien de inflatie hoger ligt dan de ren-
tevoeten, zal geld dat slaapt op een spaar-
rekening elke dag aan waarde verliezen. 
Uw koopkracht zal langzaam maar zeker 
afbrokkelen.  

De inflatie overwinnen
Hoe kunnen we de tendens omkeren 
en sparen weer interessant maken? We 
hoeven er geen doekjes om te winden, 
er bestaat qua veiligheid en flexibiliteit 
geen enkel rendabeler alternatief voor 
de spaarrekening. Dit betekent dat u 
voor een paar procentjes extra rende-
ment toegevingen zult moeten doen. 

Ofwel aanvaardt 
u iets meer risi-
co voor een deel 
voor uw geld, of-
wel bent u bereid 
om het voor een 
min of meer lange pe-
riode vast te zetten. 

Enerzijds kunt u een deel van uw spaar-
geld blootstellen aan een hoger risico 
voor een hoger potentieel rendement 
om zo de inflatie te snel af te zijn. Beleg-
gingsfondsen en beveks lijken de meest 
flexibele oplossingen: van zodra u uw 
geld wenst te recupereren, verkoopt u 
deelbewijzen van het fonds en wordt 
uw rekening gecrediteerd. Nochtans is 
voorzichtigheid geboden met deze pro-
ducten: hun waardering hangt af van 
de marktomstandigheden. Welnu, ken-
merkend voor 2016 is de terugkeer van 
volatiliteit, wat betekent dat de koers-
schommelingen groter worden. Op-
waarts, maar ook neerwaarts. Met ande-
re woorden, het rendementspotentieel 
kan dan wel hoger zijn op lange termijn, 
het risico dat u een deel van uw kapitaal 
verliest, is wel degelijk aanwezig. Om er 
zeker van te zijn dat u geen ondoordach-
te risico’s neemt, doet u er goed aan om 
uw beleggersprofiel te bepalen. Zo weet 
u min of meer zeker welk risiconiveau 
bij u past, afhankelijk van uw doelstel-
lingen, uw kennis van financiële produc-
ten, uw ervaring met beleggingen, uw 
beleggingshorizon, enz. 

Anderzijds kunt u opteren voor een alter-
natieve strategie, door te opteren voor 
een beleggingsproduct waarvan het ren-
dement geïndexeerd is op de inflatie. Het 
gaat om wat in het jargon de ‘gestructu-
reerde producten’ wordt genoemd, wat 
wil zeggen een product waarvan de wer-
king vergelijkbaar is met die van een obli-
gatie. U belegt een startkapitaal voor een 
vooraf bepaalde periode (bijvoorbeeld 5 
jaar). Elk jaar geeft dit product u recht op 

een coupon waar-
van het bedrag 
afhangt van een in 
het prospectus uit-
eengezet scenario. 
Op de eindverval-

dag wordt het begin-
kapitaal terugbetaald 

als dit product voorziet 
in een dergelijke bescher-

ming. In het geval van op de 
inflatie geïndexeerde gestructu-

reerde producten ontvangt u elk jaar een 
coupon die, wat er ook gebeurt, boven 
de inflatie ligt. In de huidige inflatiecon-
text van 1,50% zal een product dat u een 
rendement waarborgt van 1% boven de 
inflatie een brutocoupon van 2,50% uit-
keren. Als de inflatie volgend jaar zou stij-
gen tot 3%, dan bedraagt de brutocoupon 
4%, enz. Hou er wel rekening mee dat uw 
brutodividend altijd afgeroomd zal wor-
den met 27% roerende voorheffing. 

Zoals we aangaven kunnen op de inflatie 
geïndexeerde gestructureerde produc-
ten een deel van uw spaargeld indekken 
tegen een toekomstige stijging van de 
prijzen. Helaas zijn er niet alleen voorde-
len. Ten eerste zijn deze producten min-
der liquide dan fondsen of beveks. Als u 
opteert voor een product met een loop-
tijd van 5 jaar, dan zult u ervan uit moe-
ten gaan dat uw geld tijdens deze peri-
ode vast staat. Verkopen tijdens de rit is 
mogelijk op de secundaire markt, maar 
doordat deze producten genoteerd zijn, 
is het lang niet zeker dat u uw begininzet 
terugwint, net zoals het niet zeker is dat 
u een koper vindt. Ten tweede moet u 
nagaan of het product een bescherming 
biedt op het beginkapitaal (het recht op 
terugbetaling op eindvervaldag), want 
dat is niet altijd het geval. Ten derde, 
geldt zoals voor elk obligatieproduct dat 
de terugbetaling van het kapitaal op de 
eindvervaldag gewaarborgd wordt door 
de emittent. Aangezien de hypothese 
van een faillissement van de emittent M
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De inflatie trekt weer aan:  
reden tot ongerustheid?

De Belgische index van de consumptieprijzen zit opnieuw 
in de lift. Met een inflatie op jaarbasis van 1,50% in 
april is ons land alvast de Europese inflatiekampioen. 
Een prijsstijging in dat tempo heeft vooralsnog niets 
alarmerends, maar feit is wel dat ze het al schamele 
rendement op uw spaargeld verder doet verwateren. 
Bent u vastberaden om uw koopkracht veilig te stellen, 
dan is misschien nu het moment gekomen om initiatief 
te nemen. Want oplossingen bestaan er wel degelijk. 

Op de inflatie 
geïndexeerde 

gestructureerde 
producten kunnen een 
deel van uw spaargeld 

indekken tegen een 
toekomstige stijging 

van de prijzen.
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nooit kan uitgesloten worden, bestaat 
er altijd een risico dat u uw kapitaal of 
een deel ervan verliest. Vandaar dat best 
voorrang wordt gegeven aan emittenten 
met een hoge rating. In theorie wordt 
de door een ratingbureau toegekende 
rating geacht het risico op niet-betaling 
door de emittent weer te geven, waarbij 
een rating AAA de ‘veiligste’ is. 

Uw spaargeld op 
middellange termijn 
vastzetten
Als u uw geld gedurende een periode 
van meerdere maanden kunt missen, 
dan dienen zich nog andere oplossin-
gen aan die minder risico’ inhouden 
dan beveks, beleggingsfondsen en ge-
structureerde producten. Maar die zijn 
dan ook minder rendabel. Wat termijn-
rekeningen betreft, daar zijn de netto-
rendementen nauwelijks hoger dan het 
huidige inflatieniveau. En als u uw geld 
in dit type product vastzet, bijvoorbeeld 
voor 5 jaar, dan loopt u het risico dat 
over enkele jaren de inflatie toch bo-
ven uw rendement uitkomt en dat uw 
koopkracht dus verwatert. Dezelfde re-
denering geldt a priori voor kasbons, 
waarvan het rendement nu al lager is 
dan de inflatie. Deze producten zijn dus 
momenteel niet aantrekkelijk. 
Voor de voorzichtige spaarder die hui-
vert van de gedachte om zich bloot te 
stellen aan de risico’s van fondsen, be-
veks en gestructureerde producten, 
maar die toch bereid is om een deel van 
zijn geld vast te zetten voor een bepaalde 
periode, kunnen spaarproducten van Tak 
21 een interessante optie zijn. Deze op-
lossingen worden pas echt interessant 
als uw geld belegd blijft gedurende ten 
minste 8 jaar en 1 dag, want zo vermijdt 
u de roerende voorheffing op de ontvan-
gen rente. De spaarverzekering van Tak 21 
biedt een kapitaalgarantie gekoppeld aan 
een gewaarborgd rendement, eventueel 
aangevuld met een winstdeelname. 

Het meest gulle aanbod op de Belgische 
markt van spaarverzekeringen biedt mo-
menteel een gewaarborgde basisrente 
van 2%. Bij die rente moet elk jaar een 
mogelijke winstdeelname worden ge-
voegd, berekend op basis van de beur-
sprestatie van een onderliggend fonds. 
Met wat geluk konden beleggers in 2015 
een gecumuleerd rendement genieten 
van 3%. In 2014 bedroeg dit rendement 
nog tot 3,40%. Rekening houdend met 
het huidige renteniveau op spaarreke-
ningen, is dat toch een meer dan be-
hoorlijk rendement. 

De spaarverzekering van Tak 21 kan dus 
beschouwd worden als een veiliger pro-
duct dan fondsen, beveks en gestructu-
reerde producten. Ze biedt ook een bete-
re vergoeding dan termijnrekeningen en 
kasbons. Toch dient u rekening te hou-
den met twee belangrijke factoren. Ener-
zijds is dit product enkel voordelig op 
een beleggingshorizon van ten minste 8 
jaar en 1 dag. Vervroegde opvragingen 

zijn toegestaan, maar die zijn fiscaal erg 
nadelig. Anderzijds dient u net als voor 
elk financieel product rekening te hou-
den met de instapkosten. De ene bank 
is de andere niet en deze kosten kunnen 
variëren van 0 tot 6% op de stortingen! 
En dat scheelt een slok op een borrel 
voor uw rendement!  

Inflatie is geen fataliteit
Zoals we toelichtten, kan wie initiatief 
neemt de inflatie te snel af zijn. Er be-
staan verschillende oplossingen, elk 
met hun eigen kenmerken. 

Zoals vaak zal de spaarder die extra ren-
dement wil sprokkelen, moeten inleve-
ren op het koppel dat het succes van de 
spaarrekening uitmaakt: veiligheid ge-
combineerd met flexibiliteit. Als uw hart 
neigt in de richting van veiligheid voor 
alles, dan is de spaarverzekering van Tak 
21 het overwegen waard, op voorwaar-
de dat u zich ervan bewust bent dat het 
een veilige belegging is, maar op lange 
termijn. Als u bereid bent tot een zeker ri-
sico, dan kunt u opteren voor offensieve-
re producten, zoals gestructureerde pro-
ducten en fondsen/beveks. Op de inflatie 
geïndexeerde producten kunnen in de 

huidige context hun nut bewijzen, maar 
ze zijn weinig liquide. Fondsen en beveks 
zijn dan weer flexibeler. In absolute ter-
men zijn dit de producten die potentieel 
het interessantste rendement kunnen 
bieden. De keerzijde van de medaille is 
dat ze meer risico inhouden. 
In uw zoektocht om uw spaargeld naar 
een hoger niveau te tillen, moet uw risi-
coprofiel centraal staan. Neem de tijd om 
samen met uw bankier dat profiel op te 
maken. Zo vermijdt u uw spaargeld bloot 
te stellen aan ondoordachte gevaren. ❚

Albin Wantier
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In hetzelfde jaar 1920 bleek uit onder-
zoek door Banting en Best (Nobel-
prijs in 1921 voor Banting) dat suiker-

ziekte niet alleen was terug te leiden tot 
‘problemen’ met insuline en de pancre-
as. Men ontdekte ook dat het toedienen 
van insuline (bijvoorbeeld afkomstig uit 
de pancreas van varkens) voor veel pa-
tiënten tot controle van de ziekte kon 
leiden.

Glucose doseren
Sinds de oudheid was de link tussen 
glucose en suikerziekte (vandaar de 
naam) bekend, maar dat wil niet zeggen 
dat men in de oudheid ook al enig idee 
had hoe ze die suiker konden meten. Dat 
kwam pas in de negentiende eeuw, toen 
men voor de eerste keer het concept 
‘molecule’ in zijn moderne betekenis 
ging gebruiken. Daarna werden diverse 
methodes op punt gesteld die redelijk 
grote hoeveelheden bloed of urine verg-
den om glucose te kunnen doseren.

Aangezien de kennis over diabetes toe-
nam en men de link tussen insuline en 
de suikerspiegel leerde kennen, heeft 
men zeer vroeg getracht om het injec-
teren van insuline te verbinden aan be-
paalde glucosespiegels in het bloed. 
Maar er waren technieken nodig om 
glucose te kunnen meten in een huise-
lijke omgeving. 

Zelf glucose meten
De eerste systemen die toelieten om een 
ruw idee te krijgen van het glucosegehal-
te in het bloed waren gebaseerd op test-
strookjes en een kleurenvergelijkings-
schaal. Het gebruik was complex en het 
resultaat niet meer dan benaderend.
De eerste metertjes die effectief glucose 
konden meten hebben zich echter nog 
jaren op geïmpregneerde papierstrook-
jes gebaseerd, ook als ze enzymatisch 
waren en colorimetrie via reflectie ge-
bruikten bij de aflezing. 

Biosensor voor de meting 
van glucose
Het principe van een biosensor is al 
meer dan vijftig jaar oud en in 1987 werd 
de eerste praktische in-vitrotoepassing 
voor de meting van glucose met een bio-
sensorstrip gebaseerd op glucoseoxida-
se (ExacTech – MediSense) op de markt 
gebracht. Alle moderne kleine meetap-
paraten voor glucose, zowel voor het 
gebruik door de patiënt zelf als deze die 
gebruikt worden in een POC-omgeving, 
zijn op dit principe gebaseerd.
In al deze systemen prikt de patiënt zich-
zelf om een druppeltje capillair bloed te 
bekomen dat aangebracht wordt op de 
teststrip. Die wordt in het afleesappa-
raatje geschoven, dat niet veel later het 
resultaat op een display toont. Varianten 
die gekoppeld worden aan een smartp-
hone, een computer of het laboratorium-
netwerk worden ondertussen algemeen 
gebruikt. De kwaliteit van de resultaten 
wordt van nabij gecontroleerd zodat 
de toediening van insuline die hiermee 
geregeld wordt correct wordt doorge-
voerd. Het doel is episodes van hypo- of 
hyperglykemie die ultiem tot een coma 
kunnen leiden te voorkomen.

Insuline volgt glucose
Bij een ‘normale’ persoon is er uiteraard 
geen externe meting van de glucose-
spiegel nodig. De pancreas en het gluco-
segehalte zijn automatisch aan elkaar 
gekoppeld en het niveau van insuline 
volgt het gehalte aan glucose. Indien 
deze koppeling verstoord wordt door-
dat de pancreas bijvoorbeeld deels af-
sterft of door het eigen immuunsysteem 
aangevallen wordt, moet er bijgestuurd 
worden met de externe toediening van 
insuline.
Bij patiënten met een sterk verstoor-
de pancreas vereist dit zelfs in één dag 
meerdere bepalingen van glucose en 
zelfs dan lukt dat niet heel goed. Voor 
deze patiënten worden oplossingen 
gezocht waarbij de meting van glucose 

gekoppeld wordt aan een automatische 
injectie van insuline met behulp van een 
permanent aanwezig insulinepompje. In 
de toekomst zal dit meer nog dan nu het 
geval is verkleind worden en mogelijk in 
zijn geheel worden ingeplant, denk aan 
een pacemaker.
Vandaag zijn er al ‘artificiële pancreas-
sen’ experimenteel in gebruik in Belgi-
sche ziekenhuizen. Voor patiënten met 
ernstige diabetes zal dit hopelijk een 
oplossing bieden voor een effectieve 
controle, naast het transplanteren van 
de pancreas en/of bètacellen die suiker-
ziekte moeten genezen.

De nieuwe generatie gaat 
onder de huid
Niet iedereen komt in aanmerking voor 
een ‘artificiële pancreas’, zodat het me-
ten van glucose gevolgd door het even-
tueel inspuiten van insuline voor de 
meeste patiënten de norm blijft.
Alle ontwikkelingen waren gericht op 
het testen, meten van glucose in een 
druppeltje bloed dat de patiënt door 
een prik in een vinger kan bekomen. 
Het klinkt voor een niet-diabeticus 
misschien als simpel en weinig pijnlijk, 
maar voor een patiënt die zich meerdere 
keren per dag moet testen zijn er te wei-
nig vingers beschikbaar. Deze patiënten 
hopen op een oplossing zonder dage-
lijkse prikbeurten. Zij zijn gediend met 
het continue meten van glucose. Dat is 
vandaag mogelijk, men meet niet meer 
in capillair bloed maar in de interstitiële 
ruimte in het weefsel van de bovenarm.
Figuur 1 toont een doorsnede doorheen 
de huid met een sensor (Figuur 1). Bij 
een vingerprik duwt men capillair bloed 
uit de bloedvaatjes naar het huidopper-
vlak om daar gemeten te worden. Met 
een sensor is het de bedoeling om via de 
sensor een meting uit te voeren van het 
lokale gehalte aan glucose in situ. Deze 
concentratie is uiteraard gelinkt aan de 
concentratie in het capillair bloed maar 
wordt bekomen door diffusie vanuit het 
bloedvat naar de zone waar glucose no-
dig is, zoals een spiercelletje.
 

Een sensor is een complex 
instrument
Een glucosemeting in situ klinkt fantas-
tisch maar is complex. In een medisch 
laboratorium worden apparaten en rea-
gentia gebruikt, en deze zijn ver verwij-
derd van de patiënt. Bij een in-vivome-
ting is er een intens contact onder de 
huid en worden er geen reagentia toe-
gevoegd noch afgevoerd. Het ‘device’ 
moet dus aan bijzondere voorwaarden 
voldoen. Het mag uiteraard op zich geen 
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Glucosemonitoring, nu continu
Honderd jaar geleden wist 

niemand wat de ‘echte’ oor-
zaak was van suikerziekte 

of diabetes. Er werden nog 
hele boeken volgeschreven 

over diverse soorten van 
diabetes. Nog in 1920 
publiceerde dr. Marcel 

Labbé een lijvig boek over 
‘Le diabète sucré’ waarin 
hij een lans brak voor het 
behandelen van diabetes 
met een aangepast dieet 

eerder dan met medicijnen. 
Hij kende, en met hem zijn 
tijdgenoten, de relatie tus-
sen de glucosehuishouding 
en diabetes, maar de link 

naar de echte oorzaak bleef 
illusoir. Reeds in de oudheid 

wist men dat de urine van 
suikerzieken suiker bevatte, 

waardoor ze vliegen aan-
trok. Hij noteerde dat  

‘le diabète pancréatique’ 
een zeldzaamheid was.

Figuur 1: Een voorstelling van de huid met een ingeschoven sensor.
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Figuur 3: De uitleeseenheid. 

Glucosemonitoring, nu continu
infectie veroorzaken, noch een allergi-
sche reactie, maar bovendien mogen 
geen van de elementen die voor de op-
bouw gebruikt worden naar de huid lek-
ken. Dit vereist een opbouw waarbij de 
diverse onderdelen die noodzakelijk zijn 
intens aan elkaar gebonden zijn, eventu-
eel zelfs covalent chemisch gebonden.
De verwachtingen zijn natuurlijk hoogge-
spannen, de beste sensoren kunnen een 
veertiental dagen op hun plaats blijven 
voor ze vervangen moeten worden door 
een vers systeem. Een voordeel van deze 
sensoren-monitoren is dat er geen punt-
metingen worden gedaan, maar dat er een 
successie van meerdere metingen wordt 
uitgevoerd. Hierdoor kunnen trends wor-
den geanalyseerd die een betere sturing 
van de insuline mogelijk maken.

Glucoseoxidase blijft het 
meetprincipe
De meettechniek is een amperometri-
sche elektrochemische sensor met een 
meetbereik van 2,2 tot 27,8mmol/l. Het 
glucoseoxidase-enzym (GOx) wordt 
geïmmobiliseerd en het co-enzym flavi-
neadeninedinucleotide (FAD) is binnen 
in het enzym covalent gebonden. De ba-
sisreactie verloopt klassiek:
Glucose + GOx(FAD) → Gluconolacton + 
GOx(FADH2)

Het FAD kan worden teruggewonnen 
met bijvoorbeeld zuurstof volgens de 
volgende reactie:
GOx(FADH2) + O2 → GOx(FAD) + H2O2
H2O2 → 2H+ + O2 + 2e-

Al zit er in een weefsel voldoende zuur-
stof, toch levert dit geen goede op-
brengst aan elektronen op, en het zijn 
de elektronen die aan een elektrode 
voor het signaal zorgen. In een ‘wired’ 
oplossing is zuurstof niet meer nodig, 
er wordt gebruikgemaakt van een re-
dox-copolymeer met osmium dat voor 
een direct elektronentransport naar de 
elektrode zorgt.

GOx(FADH2) → GOx(FAD) + 2H+ + 2e-
De technologie is complex, maar kan 
reproduceerbaar geproduceerd worden. 
In een klinische test werd dit gecontro-
leerd en goed bevonden. 

Het Riziv volgt de nieuwe 
ontwikkelingen
In Europa, waar de toegang tot de markt 
voor medische toestellen (medical devi-
ces) niet op uitgebreide klinische testen 
en een toelating gebaseerd is zoals in de 
VS (FDA goedkeuring vereist) is het nieu-
we systeem van Abbott beschikbaar.

Maar, dit systeem de ‘Abbott FreeStyle 
Libre’ is natuurlijk niet gratis. Het be-
staat uit twee onderdelen, de reader 
en de sensor-unit. De reader of scanner 
wordt gedurende veel tijd gebruikt, het 
is enkel een afleesapparaat, de sensor 
daarentegen kan slechts gedurende 
twee weken gebruikt worden en moet 
daarna vervangen worden. Het is dan 
ook duidelijk dat de tussenkomst van 
het Riziv twee onderdelen bevat.
Patiënten uit de zogenaamde groep A 
die diabetes type 1 hebben, kunnen re-
kenen op de terugbetaling van 2,2 sen-
soren per maand aan ongeveer 60 euro 
per stuk. Patiënten uit groep B met dia-
betes type 2 en een complexe injectie-
problematiek krijgen een gedeeltelijke 
terugbetaling voor de sensoren.
In principe staat de terugbetaling open 
voor alle systemen die gebruikmaken 
van een sensor en een afleesapparaat, 
maar vandaag is er slechts één systeem 
goedgekeurd.

Het goedgekeurde  
systeem 
Het meetgedeelte (Figuur 2) is slechts 
35mm in diameter en heeft een dikte van 
5mm. De onderkant (huidzijde) is een 
zelfklever met grote hechtingskracht die 
ervoor zorgt dat de sensor twee weken 
netjes op de huid blijft zitten. Daarna moet 
de sensor in alle geval vervangen worden. 
De eigenlijke sensor ziet u op figuur 2 op 
het beeld links, het is het kleine naaldje 
dat men nauwelijks kan zien. De rest van 
het apparaatje is hoogtechnologische 
apparatuur met een batterijtje, de nodi-
ge apparatuur om het signaal van de ei-
genlijke sensor uit te lezen en de zender 
(RF) die ervoor zorgt dat we de sensor 
contactloos kunnen uitlezen.

De sensor meet om de vijftien minuten 
en houdt de resultaten van de laatste 
acht uur bij. 

De sensor wordt bij de productie gekali-
breerd zodat het niet nodig is om bij het 

plaatsen van een nieuwe sensor deze 
met behulp van vingerprikken te ijken. 
De gebruiker kan natuurlijk ook nog een 
vingerprik doen indien hij of zij aan de 
goede werking twijfelt, de meetstrips 
kunnen dan worden uitgelezen op de-
zelfde uitleeseenheid. 

De uitleeseenheid (Figuur 3) is een klein 
handzaam apparaatje (95mm x 60mm x 
16mm, 65gr) dat de sensor uitleest door 
de eenheid over de sensor (op minder 
dan vier cm) te bewegen. Contact met 
de sensor is niet nodig. De eenheid is 
uitgerust met een aanraakscherm waar-
door er veel meer functies mogelijk zijn 
dan men vermoed. De volledige gluco-
segeschiedenis (meetwaarden en op-
merkingen) van drie maanden kunnen 
worden opgeslagen en getoond. De 
resultaten worden grafisch getoond sa-
men met een evolutieprognose (stabiel 
dalen of stijgen).
De uitleeseenheid dient niet alleen om 
de sensor uit te lezen, maar kan ook ge-
bruikt worden om klassieke vingerprik-
teststrookjes uit te lezen. Het apparaatje 
kan zowel teststrookjes voor glucose als 

voor ketonen aflezen. De op deze wijze 
bekomen resultaten worden ook in het 
geheugen opgeslagen. Indien nodig kan 
de goede werking van het apparaatje 
ook met teststrookjes en een testvloei-
stof. De sensor zelf meet enkel glucose.

Wie kan dit apparaat  
gebruiken?
Deze nieuwe mogelijkheid verschilt niet 
zoveel van wat een diabeticus vroeger 
kende en deed, alleen valt meestal de 
vingerprik weg. Die wordt vervangen 
door om de twee weken een nieuwe 
sensor aan te brengen.

Maar het gebruik en de interpretatie blij-
ven moeilijk. Daarom is het belangrijk 
dat elke patiënt zich laat begeleiden in 
een diabeteskliniek. Met de overigens 
goede handleiding die men op het inter-
net kan vinden zal niet elke patiënt weg 
kunnen. Er zijn veel mogelijkheden en 
pagina’s zodat lagergeschoolden zeker 
professionele hulp zullen kunnen ge-
bruiken.

Besluit
Met de Abbott FreeStyle Libre glucose-
monitoringsysteem wordt de patiënt 
bevrijd van meerdere vingerprikken per 
dag. Tot veertien dagen kan hij of zij 
door gewoon met de scanner (aflees-
apparaat) over de sensor te gaan zijn 
metingen van de laatste acht uur zien. 
De sensor wordt om de veertien dagen 
vervangen. Dit wordt allicht voor veel 
suikerzieken in de toekomst de gepre-
fereerde werkwijze. Dat het Riziv dit ge-
heel of gedeeltelijk terugbetaalt zal de 
introductie zeker helpen. ❚

Erik Briers PhD

Figuur 2: De FreeStyle Libre-sensor, links een zijaanzicht met nauwelijks 
zichtbaar de echte sensor die de vorm heeft van een naaldje van een halve 
centimeter.
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dolutegravir/abacavir/
lamivudine

VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Gelieve de Samenvatting van de Productkenmerken te raadplegen voor 
de volledige informatie over het gebruik van dit geneesmiddel.  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor 
kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Zie rubriek “Bijwerkingen” voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Triumeq 
50  mg/600  mg/300  mg filmomhulde tabletten (EU/1/14/940/001). Farmacotherapeutische categorie: antivirale middelen voor systemisch 
gebruik, antivirale middelen voor de behandeling van hiv-infecties, combinaties. ATC-code: J05AR13 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg dolutegravir (als natriumzout), 600 mg abacavir (als sulfaat) en 300 mg lamivudine. 
THERAPEUTISCHE INDICATIES Triumeq is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar die ten minste 
40 kg wegen en die geïnfecteerd zijn met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij 
gebruik”). Voorafgaand aan het starten van een behandeling met middelen die abacavir bevatten dient elke hiv-patiënt gescreend te worden 
op het drager zijn van het HLA-B*5701-allel, ongeacht ras (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Abacavir mag 
niet worden gebruikt bij patiënten die drager zijn van het HLA-B*5701-allel. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING De behandeling moet 
worden voorgeschreven door een arts die ervaren is in de behandeling van hiv-infecties. Dosering Volwassenen en adolescenten (met een 
gewicht van ten minste 40 kg) De aanbevolen dosering Triumeq bij volwassenen en adolescenten is eenmaal daags één tablet. Triumeq mag 
niet worden toegediend aan volwassenen en adolescenten die minder wegen dan 40 kg omdat het een tablet is in een vaste dosiscombinatie 
die niet verlaagd kan worden. Triumeq is een tablet in een vaste dosiscombinatie en mag niet worden voorgeschreven aan patiënten bij 
wie aanpassingen van de dosering nodig zijn. Afzonderlijke preparaten van dolutegravir, abacavir of lamivudine zijn verkrijgbaar in gevallen 
waarin staken van het gebruik of aanpassing van de dosering van één van de werkzame stoffen geïndiceerd is. In deze gevallen wordt de arts 
verwezen naar de afzonderlijke productinformatie van deze geneesmiddelen. Gemiste doses Als de patiënt een dosis Triumeq mist, dient de 
patiënt Triumeq zo snel mogelijk alsnog in te nemen, mits de volgende dosis niet binnen 4 uur moet worden ingenomen. Als de volgende dosis 
binnen 4 uur moet worden ingenomen, dient de patiënt de gemiste dosis niet in te nemen en gewoon verder te gaan met het gebruikelijke 
doseringsschema. Ouderen Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van dolutegravir, abacavir en lamivudine bij patiënten van 
65 jaar en ouder. Er is geen bewijs dat oudere patiënten een andere dosis nodig hebben dan jongere volwassen patiënten. Speciale aandacht 
wordt aanbevolen in deze leeftijdsgroep, vanwege leeftijdsgebonden veranderingen, zoals de afname van de nierfunctie en verandering van 
hematologische parameters. Verminderde nierfunctie Triumeq wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een creatinineklaring < 50 ml/
min. Verminderde leverfunctie Een dosisverlaging van abacavir kan nodig zijn voor patiënten met een licht verminderde leverfunctie (Child-Pugh-
klasse A). Omdat een dosisverlaging niet mogelijk is met Triumeq, dienen afzonderlijke preparaten dolutegravir, abacavir of lamivudine gebruikt 
te worden wanneer dit nodig wordt geacht. Triumeq wordt niet aanbevolen bij patiënten met een matig of ernstig verminderde leverfunctie 
(zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van Triumeq bij 
kinderen jonger dan 12 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening Oraal gebruik Triumeq kan 
met of zonder voedsel worden ingenomen. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor (één van) de vermelde 
hulpstof(fen). Zie rubrieken “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik” en “Bijwerkingen”. Gelijktijdige toediening met dofetilide. 
BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK Overdracht van hiv Hoewel bewezen is dat effectieve virussuppressie 
met antiretrovirale behandeling het risico op seksuele overdracht substantieel vermindert, kan een resterend risico niet worden uitgesloten. 
Voorzorgen om overdracht te voorkomen dienen te worden genomen in overeenstemming met nationale richtlijnen. Overgevoeligheidsreacties 
(zie ook rubriek “Bijwerkingen”)

Abacavir en dolutegravir zijn beide in verband gebracht met een risico op overgevoeligheidsreacties (HSR, hypersensitivity reactions) 
(zie rubriek “Bijwerkingen”) en delen een aantal gemeenschappelijke eigenschappen zoals koorts en/of rash met andere symptomen 
die wijzen op betrokkenheid van meerdere organen. Het is klinisch niet mogelijk om vast te stellen of een overgevoeligheidsreactie bij 
Triumeq wordt veroorzaakt door abacavir of dolutegravir. Overgevoeligheidsreacties zijn vaker waargenomen bij abacavir, waarbij een 
aantal levensbedreigend waren en in zeldzame gevallen fataal, wanneer ze niet op de juiste manier werden behandeld. Het risico op een 
overgevoeligheidsreactie met abacavir is aanzienlijk groter voor patiënten die positief testen op het HLA-B*5701-allel. Bij patiënten die 
geen drager zijn van dit allel zijn deze overgevoeligheidsreactie echter in een lagere frequentie ook gemeld. Daarom moeten te allen tijde 
de volgende instructies gevolgd worden: De HLB-B*5701-status moet altijd worden gedocumenteerd voordat met de behandeling wordt 
begonnen. Bij patiënten met een positieve HLA-B*5701-status mag nooit een behandeling worden gestart met Triumeq. Dit geldt ook bij 
patiënten met een negatieve HLA-B*5701-status van wie wordt vermoed dat ze een abacavir-overgevoeligheidsreactie hebben ontwikkeld 
in een eerdere behandeling met abacavir. Er moet onmiddellijk met de behandeling met Triumeq worden gestopt, zelfs bij het ontbreken 
van het HLA-B*5701-allel, als een overgevoeligheidsreactie wordt vermoed. Vertraging in het stoppen van de behandeling met Triumeq 
nadat zich een overgevoeligheid begint voor te doen kan leiden tot een snelle en levensbedreigende reactie. De klinische status inclusief 
leveraminotransferases en bilirubine dient te worden gecontroleerd. Nadat de behandeling met Triumeq wordt gestaakt vanwege een 
vermoede overgevoeligheidsreactie, mogen Triumeq en andere geneesmiddelen met abacavir of dolutegravir nooit weer worden gestart. 
Het opnieuw starten van de behandeling met middelen met abacavir na een verdenking van een overgevoeligheidsreactie op abacavir kan 
leiden tot een onmiddellijke terugkeer van de symptomen binnen enkele uren. Deze opnieuw optredende reactie is meestal ernstiger dan 
de eerste en kan onder meer bestaan uit levensbedreigende hypotensie en overlijden. Om te voorkomen dat patiënten de behandeling met 
abacavir en dolutegravir hervatten, moeten patiënten die een overgevoeligheidsreactie hebben gehad geïnstrueerd worden hun resterende 
Triumeq-tabletten in te leveren. Klinische beschrijving van overgevoeligheidsreacties Overgevoeligheidsreacties zijn gemeld bij <1% van 
de patiënten die tijdens klinische onderzoeken met dolutegravir werden behandeld. Deze werden gekenmerkt door rash, constitutionele 
bevindingen en soms orgaandisfunctie, waaronder ernstige leverreacties. Overgevoeligheidsreacties met abacavir zijn goed in kaart gebracht 
dankzij klinische onderzoeken en postmarketing follow-up. Symptomen traden gewoonlijk op binnen de eerste zes weken na het begin van 
de behandeling met abacavir (mediane tijd tot optreden 11 dagen), hoewel deze reacties op elk moment tijdens de behandeling kunnen 
optreden. Bij bijna alle overgevoeligheidsreacties op abacavir maken koorts en/of rash deel uit van de symptomen. Andere klachten en 
symptomen die zijn waargenomen als onderdeel van een overgevoeligheidsreactie op abacavir worden in detail beschreven in rubriek 
“Bijwerkingen” (Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen), waaronder respiratoire en gastro-intestinale symptomen. Belangrijk is dat 
dergelijke symptomen kunnen leiden tot een verkeerde diagnose omdat een overgevoeligheidsreactie kan worden aangezien voor een 
respiratoire aandoening (pneumonie, bronchitis, faryngitis) of gastro-enteritis. De symptomen die in verband gebracht worden met deze 
overgevoeligheidsreactie verergeren bij het voortzetten van de therapie en kunnen levensbedreigend zijn. Deze symptomen verdwijnen 
gewoonlijk na het stopzetten van de behandeling met abacavir. In zeldzame gevallen hadden patiënten die met abacavir waren gestopt om 
andere redenen dan een overgevoeligheidsreactie ook levensbedreigende reacties ontwikkeld binnen enkele uren na het opnieuw starten van 
abacavir (zie rubriek “Bijwerkingen” Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen). Het hervatten van de behandeling met abacavir moet in 
dergelijke gevallen worden gedaan in een omgeving waarin medische hulp onmiddellijk voorhanden is. 

Gewicht en metabole parameters
Een gewichtstoename en een stijging van de serumlipiden- en bloedglucosespiegels kunnen tijdens antiretrovirale behandeling optreden. Zulke 
veranderingen kunnen gedeeltelijk samenhangen met het onder controle brengen van de ziekte en de levensstijl. Voor lipiden is er in sommige 
gevallen bewijs voor een effect van de behandeling, terwijl er voor gewichtstoename geen sterk bewijs is dat het aan een specifieke behandeling 
gerelateerd is. Voor het controleren van de serumlipiden en bloedglucose wordt verwezen naar de vastgestelde hiv-behandelrichtlijnen. 
Lipidestoornissen moeten worden behandeld waar dat klinisch aangewezen is. Leverziekte De veiligheid en werkzaamheid van Triumeq zijn niet 
vastgesteld bij patiënten met significante onderliggende leveraandoeningen. Triumeq wordt niet aanbevolen bij patiënten met een matig tot 
ernstig verminderde leverfunctie (zie rubriek “Dosering en wijze van toediening”). Patiënten met een reeds bestaande gestoorde leverfunctie, 
waaronder chronische actieve hepatitis, hebben een hogere frequentie van leverfunctiestoornissen gedurende antiretrovirale combinatietherapie 
en moeten gecontroleerd worden volgens de standaardpraktijk. Als er bewijs bestaat dat de leveraandoening bij dergelijke patiënten 
verslechtert, moet onderbreking of staking van de behandeling worden overwogen.  Patiënten met chronische hepatitis B of C Patiënten met 
chronische hepatitis B of C die behandeld worden met antiretrovirale combinatietherapie lopen een verhoogd risico op ernstige en mogelijk fatale 
hepatische bijwerkingen. Zie in het geval van gelijktijdige antivirale therapie voor hepatitis B of C ook de desbetreffende productinformatie voor 
deze geneesmiddelen. Triumeq bevat lamivudine, dat actief is tegen hepatitis B. Abacavir en dolutegravir hebben deze werking niet. 
Monotherapie met lamivudine wordt over het algemeen niet beschouwd als een adequate behandeling voor hepatitis B, omdat de kans op 
resistentie van het hepatitis-B-virus daarbij groot is. Als Triumeq wordt gebruikt bij patiënten die ook geïnfecteerd zijn met het hepatitis-B-virus, 
is een aanvullend antiviraal geneesmiddel daarom meestal nodig. Raadpleeg de behandelrichtlijnen. Indien het gebruik van Triumeq wordt 
gestaakt bij patiënten die tevens geïnfecteerd zijn met het hepatitis-B-virus, wordt periodieke controle van zowel de leverfunctiewaarden als 
markers van HBV-replicatie aanbevolen, omdat stoppen met lamivudine kan leiden tot acute exacerbatie van hepatitis. Omdat abacavir en 
ribavirine op dezelfde wijze via fosforylering worden omgezet, is gepostuleerd dat een mogelijke intracellulaire interactie tussen deze twee 
geneesmiddelen kan optreden. Die zou kunnen leiden tot een reductie van de intracellulaire gefosforyleerde metabolieten van ribavirine en, met 
als potentiële consequentie, een verminderde kans op een aanhoudende virologische respons (SVR = ‘sustained virological response’) voor 
hepatitis C (HCV) bij met HCV geco-infecteerde patiënten die met gepegyleerd interferon plus ribavirine worden behandeld. Er zijn in de literatuur 
tegenstrijdige klinische bevindingen gemeld met betrekking tot de gelijktijdige toediening van abacavir en ribavirine. Uit sommige gegevens zou 
de conclusie kunnen worden getrokken dat patiënten die geco-infecteerd zijn met hiv/HCV en een antiretrovirale therapie ontvangen waarin zich 
abacavir bevindt, risico lopen op een lagere respons op de therapie met gepegyleerd interferon/ribavirine. Er moet voorzichtigheid worden 
betracht wanneer geneesmiddelen die abacavir en ribavirine bevatten, gelijktijdig worden toegediend. Immuunreactivatiesyndroom Bij met hiv 
geïnfecteerde patiënten die op het moment dat de antiretrovirale combinatietherapie (cART) wordt gestart een ernstige immuundeficiëntie 
hebben, kan zich een ontstekingsreactie op asymptomatische of nog aanwezige opportunistische pathogenen voordoen die tot ernstige 
klinische aandoeningen of verergering van de symptomen kan leiden. Dergelijke reacties zijn vooral in de eerste weken of maanden na het starten 
van cART gezien. Relevante voorbeelden zijn cytomegalovirusretinitis, gegeneraliseerde en/of focale mycobacteriële infecties en Pneumocystis 
carinii-pneumonie. Alle ontstekingssymptomen moeten worden beoordeeld en zo nodig worden behandeld. Van auto-immuunziekten (zoals de 
ziekte van Graves) is ook gerapporteerd dat ze in een setting van immuunreactivering kunnen optreden; de gerapporteerde tijd tot het begin van 
de ziekte is echter meer variabel en deze bijwerkingen kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden. Verhogingen in 
leverfunctiewaarden die consistent zijn met het immuunreconstitutiesyndroom zijn waargenomen bij een aantal patiënten die ook geïnfecteerd 
waren met hepatitis  B en/of  C bij het begin van de behandeling met dolutegravir. Controle van leverfunctiewaarden wordt aanbevolen bij 

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

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

Zeer zelden: zuivere aplasie van de rode bloedcellen1

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

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

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:
Vaak: anorexie1

Soms: hypertriglyceridemie, hyperglykemie
Zeer zelden: lactaatacidose
Psychische stoornissen: 
Zeer vaak: Insomnia
Vaak: abnormale dromen, depressie, nachtmerrie, slaapstoornis
Soms: Suïcidale gedachten of suïcidepoging (in het bijzonder bij patiënten met een reeds 

bestaande voorgeschiedenis van depressie of psychiatrische ziekte)
Zenuwstelselaandoeningen: 
Zeer vaak: hoofdpijn
Vaak: duizeligheid, somnolentie, lethargie2

Zeer zelden: perifere neuropathie2, paresthesie2

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

Maagdarmstelselaandoeningen: 
Zeer vaak: nausea, diarree
Vaak: braken, flatulentie, abdominale pijn2, bovenbuikpijn2, abdominale distensie, abdominaal 

ongemak, gastro-oesofageale refluxziekte, dyspepsie
Zelden: pancreatitis2

Lever- en galaandoeningen:
Soms: hepatitis2

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

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:
Vaak: artralgie2, spieraandoeningen1

Zelden: rabdomyolyse2

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

Onderzoeken:
Vaak: CPK verhoogd2, ALAT/ASAT verhoogd2

Zelden: amylase verhoogd1

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

1. Raffi F, et al. AIDS. 2015;29(2):167-174
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TRIUMEQ®

dolutegravir50mg /  
abacavir600mg /  
lamivudine300mg 
1 bottle x 30 film-coated tablets

945,58 €

CONSIDER 

DOLUTEGRAVIR
AS YOUR CORE AGENT IN HIV
One core agent. Many different patients.1

dolutegravir/abacavir/
lamivudine

Simplicity of dolutegravir in a single-pill regimen

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Overgevoeligheidsreacties Abacavir en dolutegravir gaan beide gepaard met een 
risico van overgevoeligheidsreacties; deze werden vaker gezien voor abacavir. De overgevoeligheidsreacties die werden 
gezien voor elk van deze geneesmiddelen (hieronder beschreven) delen een aantal gezamenlijke eigenschappen, zoals 
koorts en/of rash met andere symptomen die wijzen op betrokkenheid van meerdere organen. Tijd tot optreden was voor 
zowel de met abacavir gepaard gaande als de met dolutegravir gepaard gaande reacties veelal 10-14 dagen, hoewel reacties 
op abacavir op elk moment gedurende de behandeling kunnen voorkomen. De behandeling met Triumeq moet meteen 
worden gestopt indien een overgevoeligheidsreactie op klinische gronden niet kan worden uitgesloten, en behandeling met 
Triumeq of andere geneesmiddelen met abacavir of dolutegravir mag dan nooit weer worden gestart. Zie rubriek “Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”voor meer informatie over de behandeling van patiënten in het geval van een 
vermoedelijke overgevoeligheidsreactie op Triumeq. Overgevoeligheid voor dolutegravir Symptomen waren onder andere 
rash, constitutionele bevindingen en soms orgaandisfunctie, waaronder ernstige leverreacties.

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

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

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

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

Neurologisch/psychisch Hoofdpijn, paresthesieën

Hematologisch Lymfopenie

Lever/pancreas Verhoogde leverfunctiewaarden, hepatitis, leverfalen

Skeletspierstelsel Myalgie, zelden myolysis, artralgie, verhoogd 
creatinefosfokinase

Urologisch Verhoogd creatinine, nierfalen

De symptomen die in verband gebracht worden met deze overgevoeligheidsreacties verergeren bij het voortzetten 
van de therapie en kunnen levensbedreigend zijn en waren in zeldzame gevallen fataal. Het opnieuw starten van 
abacavir na een overgevoeligheidsreactie op abacavir leidt tot terugkeer van de symptomen binnen enkele uren. 
Deze opnieuw optredende overgevoeligheidsreactie is meestal ernstiger dan de eerste en kan onder meer bestaan 
uit levensbedreigende hypotensie en overlijden. Vergelijkbare reacties zijn ook incidenteel voorgekomen na het 
opnieuw starten van abacavir bij patiënten die voorafgaand aan de stopzetting van abacavir slechts één van de 
belangrijkste symptomen van overgevoeligheid (zie hierboven) hadden; en in zeer zeldzame gevallen zijn ook 

overgevoeligheidsreacties gezien wanneer de therapie werd hervat bij patiënten die geen voorafgaande symptomen van 
een overgevoeligheidsreactie hadden (patiënten van wie voordien gedacht werd dat ze abacavir verdroegen). Metabole 
parameters Het gewicht en de serumlipiden- en bloedglucosespiegels kunnen toenemen tijdens antiretrovirale 
behandeling (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Osteonecrose Er zijn gevallen van 
osteonecrose gemeld, vooral bij patiënten met algemeen erkende risicofactoren, voortgeschreden hiv-infectie of 
langdurige blootstelling aan cART. De frequentie hiervan is onbekend (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik”). Immuunreactiveringssyndroom Bij met hiv geïnfecteerde patiënten die op het moment dat 
de cART wordt gestart een ernstige immuundeficiëntie hebben, kan zich een ontstekingsreactie op asymptomatische 
of nog aanwezige opportunistische infecties voordoen. Auto-immuunziekten (zoals de ziekte van Graves) zijn ook 
gemeld. De gemelde tijd tot optreden is echter variabeler en deze bijwerkingen kunnen vele maanden na het beginnen 
van de behandeling optreden (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Veranderingen in 
laboratoriumwaarden Verhogingen van serumcreatine traden op in de eerste week van behandeling met dolutegravir 
en bleven stabiel gedurende 96 weken. In het SINGLE-onderzoek werd een gemiddelde verandering vanaf baseline 
van 12,6 μmol/l waargenomen na 96 weken behandeling. Deze veranderingen worden niet als klinisch relevant beschouwd, 
omdat ze geen verandering weergeven in glomerulaire filtratiesnelheid. Asymptomatische creatinefosfokinase (CPK)-
verhogingen, meestal verband houdend met lichaamsbeweging, werden ook gemeld bij behandeling met dolutegravir. 
Co-infectie met hepatitis B of C In fase III-onderzoeken naar dolutegravir mochten patiënten met een co-infectie 
met hepatitis B en/of C meedoen op voorwaarde dat de leverwaarden op baseline niet hoger waren dan 5 keer de 
bovengrens van normaal (‘upper limit of normal’, ULN). Over het algemeen was het veiligheidsprofiel bij patiënten met 
een co-infectie met hepatitis B en/of C vergelijkbaar met dat van patiënten zonder een co-infectie met hepatitis B 
of C, hoewel de percentages ASAT- en ALAT-afwijkingen bij alle behandelgroepen hoger waren in de subgroep met 
een co-infectie met hepatitis B en/of C. Pediatrische patiënten Er zijn geen gegevens uit klinisch onderzoek over 
de effecten van Triumeq op pediatrische patiënten. Afzonderlijke bestanddelen zijn onderzocht bij jongeren (12 tot 
17 jaar). Op basis van de beperkte hoeveelheid beschikbare gegevens voor dolutegravir als enkelvoudig middel 
gebruikt in combinatie met andere antiretrovirale middelen voor de behandeling van jongeren (12 tot 17 jaar), waren 
er geen bijkomende typen bijwerkingen naast de bijwerkingen die zijn waargenomen bij de volwassen populatie. De 
afzonderlijke preparaten abacavir en lamivudine zijn apart onderzocht, en als een dubbele achtergrondbehandeling 
met nucleosiden, in gecombineerde antiretrovirale therapie voor de behandeling van ART-naïeve en ART-ervaren 
pediatrische patiënten met een hiv-infectie (er zijn beperkte gegevens over het gebruik van abacavir en lamivudine 
bij zuigelingen jonger dan drie maanden). Er zijn geen bijkomende soorten bijwerkingen waargenomen naast de 
bijwerkingen die zijn beschreven voor de volwassen populatie. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is 
belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de 
verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: 
België Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION 
II Victor Hortaplein, 40/40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be 
Luxemburg Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments Villa Louvigny – Allée Marconi 
L-2120 Luxembourg Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html HOUDER 
VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Verenigd Koninkrijk DATUM VAN DE GOEDKEURING VAN DE TEKST 01/2016(v07) 
AFLEVERINGSWIJZE Op medisch voorschrift Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de 
website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). 

https://be.dolutegravir.com/
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M aar wat houdt het concept 
levenskwaliteit precies in? Er 
bestaat geen consensus over 

de definitie van levenskwaliteit, zoals er 
ook geen consensus bestaat over wat 
welzijn of gezondheid is. Er is wel de 
definitie van de WGO en die luidt: “Ge-
zondheid is een toestand van volledig 
lichamelijk, geestelijk en maatschappe-
lijk welzijn”. Enkele bedenkingen over de 
evolutie van het concept levenskwaliteit, 
de verschillende componenten en de im-
pact van veroudering. 

Wat is levenskwaliteit?
Oorspronkelijk was de term ‘levenskwa-
liteit’ een typisch Amerikaanse politieke 
slogan, die in 1964 door Lyndon Johns-
on werd gelanceerd in zijn boodschap 
aan de natie met de titel The great Soci-
ety. Deze slogan komt uit het hart van de 
Amerikaanse grondwet van Jefferson, 
die van geluk een onvervreemdbaar recht 
van elke Amerikaanse burger maakte. De 
term had onmiddellijk succes en tien jaar 
later nog meer dankzij de ‘Verklaring van 
Alma-Ata’ van de WGO.
Er ontstonden drie belangrijke conceptu-
ele stromingen:
1. de levenskwaliteit bekeken in haar 

omgevingsaspect;
2. de levenskwaliteit in relatie tot 

gezondheid;
3. de levenskwaliteit in relatie tot alle 

levensdomeinen en bekeken als een 
geheel.

Wij richten ons hier op de levenskwali-
teit in relatie tot gezondheid. 

Gezondheidsgerelateerde 
levenskwaliteit
Toen de WGO uitvaardigde dat gezond-
heid niet enkel de afwezigheid van ziekte 
was, gingen onderzoekers andere com-
ponenten buiten de symptomatologie, 
de morbiditeit of de mortaliteit verken-
nen (Figuur 1).

De onderzoekers bestudeerden eerst de 
objectieve of objectiveerbare variabe-
len. Zo ontstond een denkproces over de 
impact van functionele stoornissen op 
de gezondheid.

Vooral de fysieke functionaliteiten wer-
den daarbij in aanmerking genomen, 
via de mobiliteit en het vermogen om 
de activiteiten van het dagelijkse leven 
uit te voeren. Maar ook de psychische 
sfeer (via de relationele vermogens, bij-
voorbeeld) en de sociale sfeer (via het 
onvermogen om te werken, of de sociale 
rollen) kwamen aan bod. De meest ge-
bruikte schaal voor levenskwaliteit was 
het Sickness Impact Profile (die bestond 
uit 138 vragen en waarin werd gepeild 
naar 12 dimensies: slaap en rust, voe-
ding, werk, huishoudelijke taken, vrije 
tijd en ontspanning, voeding, wandelen, 
mobiliteit, persoonlijke zorgen en dage-
lijkse handelingen, sociaal leven, mate 
van alertheid, emotioneel gedrag en 
communicatie). Er bestaan echter spe-
cifieke schalen voor de geriatrie, zoals 
de bonhomme Géronte van Leroux, de 
schaal van Patron, die van het CICPA in 
Genève of het afhankelijkheidsrooster 
van Italo Simeone.
Deze benadering leidde tot een rijkelijke 
literatuur over sociale vaardigheden en 
competenties.
Naast de functionele stoornissen ging 
de medische wereld ook verder met het 
verbreden van het onderzoeksveld naar 
de symptomatologie. Naast de somati-
sche symptomatologie werd benadrukt 
hoe belangrijk het was om ook rekening 

te houden met de psychische sympto-
matologie en om multi-axiale classifi-
caties te ontwikkelen. Wanneer we de 
levenskwaliteit gerelateerd aan kanker 
of hartchirurgie willen bestuderen, is het 
bijvoorbeeld belangrijk om niet enkel re-
kening te houden met de direct aan de 
ziekte gerelateerde symptomen, maar 
ook met symptomen zoals angst en de-
pressie, evenals met de impact van de 
ziekte op de omgeving.
Bijzondere aandacht werd besteed aan 
risicofactoren en mediatoren. Wat be-
jaarden betreft, bleek actief blijven een 
grote impact te hebben op zowel de li-
chamelijke gezondheid als het behoud 
van een alerte geest. Op het vlak van 
klinische studies tot slot, gingen onder-
zoekers steeds systematischer rekening 
houden met de bijwerkingen van behan-
delingen en de impact daarvan op de 
functionele capaciteiten.
Pas eind jaren 80 deden de subjectieve 
aspecten van gezondheid echt hun in-
trede, met de introductie van een zeer 
medische, maar fundamentele dimen-
sie: het lijden. Lijden werd eerst nauw 
verbonden met pijn, maar geleidelijk 

aan uitgebreid tot psychologische ont-
reddering, om uit te monden in wat in de 
literatuur het subjectieve welzijn wordt 
genoemd, maar dat vaak beperkt blijft 
tot subjectief ‘onwelzijn’. De General He-
alth Questionnaire de Goldberg is hier-
van een goed voorbeeld.
Er ontstond een uitgebreide literatuur, 
enerzijds over levensgebeurtenissen 
en anderzijds over stress en coping- of 
aanpassingsmechanismen. Er werd on-
der meer een interessante studie bij 
bejaarden uitgevoerd naar het effect 
van tricyclische antidepressiva. Van 
deze geneesmiddelen is geweten dat 
ze bijwerkingen van het cholinerge type 
veroorzaken, zoals een droge mond. 
Absoluut gezien kan dit symptoom niet 
worden beschouwd als ernstig op me-
disch vlak. Het kan meestal ook worden 
gecorrigeerd. Maar op functioneel vlak 
veroorzaakt het problemen: eten zonder 
speeksel bemoeilijkt het doorslikken van 
voedingsmiddelen en ook praten met 
een droge mond is moeilijk. Het gaat 
hier om slechts lichte functionele pro-
blemen, maar qua ‘onaangenaamheid’ 
stellen we vast dat deze kwesties een 
grote impact hebben bij personen met 
een kunstgebit.
Een andere dimensie, die meestal wordt 
opgenomen in het concept gezond-
heidsgerelateerde levenskwaliteit, is 
een tijdsdimensie, met ook hier een zeer 
medisch aspect: de prognose. “A com-
prehensive health status measure must 
include not only the current state, it 
must include the expected transitions to 
other states of wellness over the course 
of time” (Kaplan RM & Busch JW 1982). 
Deze dimensie omvat theoretisch zowel 
de objectieve veranderingen als de aspi-
raties en de verwachtingen van de pati-
enten op het vlak van gezondheid. In de 
literatuur vinden we twee verschillende 
benaderingen van deze dimensie terug: 
een patiëntgerichte benadering en een 
benadering die is gericht op het econo-
mische aspect.
- In de patiëntgerichte benadering bena-

drukken de onderzoekers het feit dat de M
S

10
10

3N

Bedenkingen  
over levenskwaliteit en veroudering

De hogere levensverwachting, het toenemende 
aantal bejaarden in de bevolking – in 2016 tellen we 

3,5 personen van actieve leeftijd voor één persoon 
ouder dan 65 – en de constante verbetering van 

de reanimatietechnieken hebben geleid tot het 
ontstaan van een nieuw concept in het domein van de 
gezondheidszorg: de levenskwaliteit. De nadruk ligt op 
het leven dat wordt toegevoegd aan de jaren in plaats 

van de jaren die aan het leven worden toegevoegd! 

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

“ Het is de perceptie die een individu heeft van zijn plaats in het 
bestaan, in de context van de cultuur en het waardensysteem waarin 
hij leeft en in relatie tot zijn doelstellingen, verwachtingen, normen 

en bezorgdheden. Het is een zeer breed concept, dat op een complexe 
manier wordt beïnvloed door de lichamelijke gezondheid van het individu, 
zijn psychologische toestand, zijn niveau van onafhankelijkheid, zijn sociale 
relaties en zijn relatie met de essentiële elementen van zijn omgeving.”

Definitie van levenskwaliteit volgens de WGO (1993)

Symptomen
• Lichamelijke
• Psychische
• Bijwerkingen

Malaise
• Lijden
• Ontreddering

Coping

Intellectuele

Mortaliteit
Morbiditeit
Prognose

Levensgebeurtenissen
Stress
Bio-psycho-sociale Invaliditeit 

Deficiëntie 
Handicap

Functies
• Lichamelijke
• Psychische
• SocialeVaardigheden 

Competenties

Risicofactoren
Mediatoren

Figuur 1: Gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit.
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gebeurtenissen moeten worden geïn-
tegreerd in een globaal levensplan en 
dat de indruk dat men kan controleren 
wat er gebeurt, een significante pre-
dictor van de levenskwaliteit is, meer 
specifiek bij kankerpatiënten. Veel on-
derzoekers benadrukken het belang 
van realistische aspiraties en verwach-
tingen met het oog op een kwaliteitsvol 
leven. Hoe groter het verschil tussen 
de verwachtingen en de realiteit, hoe 
slechter de levenskwaliteit.

- De andere benadering – gericht op de 
economische aspecten – berust op de 
theorieën van het menselijke kapitaal, 
die werden ontwikkeld vanaf na de 
Tweede Wereldoorlog en die heel dis-
criminerend waren in die zin dat de 
gezondheid van de rijken beter werd 
geëvalueerd omdat ze meer financië-
le winst met zich bracht. Deze theorie 
evolueerde naar kosten-batenanalyses 
(berekend in munteenheden), vervol-
gens naar kosten-effectiviteitsanalyses 
of kosten-utiliteitsanalyses (berekend 
in gewonnen levensjaren of, beter nog, 
in gewonnen levensjaren in goede ge-
zondheid). In dit perspectief verscheen 
het model van QALY’s (Quality Adju-
sted Life Years), dat uitmondde in de 
volgende vergelijking: Treatment Value 
= QALY – Cost, if QALY= Number of Ye-
ars x Quality of Years.

Het principe van deze benaderingswijze is 
dat van de weddenschap: een behande-
ling die het leven verlengt maar met een 
nasleep, of een andere behandeling die 
de functies in stand houdt maar ten koste 
van een korter leven. Het voordeel van dit 
model is dat er een subjectieve dimensie 
(de weddenschap, m.a.w. wat is de inzet) 
in kan worden geïntegreerd, evenals ob-
jectieve indicatoren zoals de mortaliteit 
of de morbiditeit. Op deze benadering 
kwam echter veel kritiek op ethisch vlak, 
omdat de scores worden berekend op ba-
sis van een enquête bij steekproeven van 
patiënten – zelfs algemene bevolkingen – 
en omdat niets zegt dat de patiënt die we 
verzorgen dezelfde keuzes zal maken!
Toch kon op basis van deze dimensie een 
model worden ontwikkeld, waarmee de 
rol van de levenskwaliteit kon worden 
bepaald in verhouding tot de verwachte 
winst van een behandeling in het kader 
van chronische ziekten (Figuur 2).
 Samengevat: via studies naar gezond-
heidsgerelateerde levenskwaliteit kon 
een multi-axiale benadering worden 
ontwikkeld, rekening houdend met de 
symptomen, de functionele stoornissen 
en het lijden. De in de literatuur meest 
gebruikte instrumenten zijn het Notting-
ham Health Profile of de SF-36 (zelf of 
door een ander afgenomen op 5-10 mi-
nuten; op basis van 36 items worden 8 
dimensies geëvalueerd: 
fysieke activiteit, beperkingen te wijten 
aan de fysieke toestand (physical role: 
RP), fysieke pijn, gezondheid zoals ze 
wordt ervaren, vitaliteit, leven en rela-
ties met anderen, beperkingen te wijten 
aan de fysieke gezondheid (emotional 
role: RE) , psychische gezondheid, eva-
luatie van de gepercipieerde gezondheid 

vergeleken met een jaar daarvoor. Er be-
staan kortere gevalideerde versies van: 
SF 12 en SF8; www.sf-36.org).
Het medische onderzoek staat echter 
zeer huiverig tegenover het daadwerke-
lijk in aanmerking nemen van de door de 
patiënt verwoorde subjectieve dimensie. 
Gill en Feinstein publiceerden hierover 
in 1994 een interessante studie in het 
JAMA:
- in 85% van de artikels wordt niet ge-

definieerd wat wordt verstaan onder 
levenskwaliteit;

- in 52% wordt niet toegelicht waar-
om werd gekozen voor een bepaalde 
schaal;

- in geen enkel artikel wordt een on-
derscheid gemaakt tussen gezond-
heidsgerelateerde levenskwaliteit en 
levenskwaliteit als geheel;

- in 83% wordt niet gevraagd naar de 
mening van de patiënt zelf;

- in 87% is geen rubriek ‘overige’ of een 
open vraag aanwezig;

- in 92% wordt niet gevraagd of de be-
studeerde domeinen belangrijk zijn of 
niet.

Maar opvallender nog dan deze opmer-
kingen is het feit dat in de meeste van 
deze studies de levenskwaliteit negatief 
wordt gedefinieerd: afwezigheid van 
symptomen, afwezigheid van functione-
le stoornissen, afwezigheid van lijden.
Is dat dan werkelijk levenskwaliteit? Is er 
niet meer nodig dan de afwezigheid van 
lijden, zoals extra plezier? Is er niet meer 

nodig dan de afwezigheid van handicap, 
zoals het vermogen om boven zichzelf 
uit te stijgen? Is er niet meer nodig dan 
de afwezigheid van symptomen, zoals 
vitaliteit en energie?
In deze onderzoeken was overigens wei-
nig aandacht voor de impact van sociale 
en familiale ondersteuning, net als voor 
de waarden die elk individu hanteert en 
die iemand ertoe kunnen aanzetten om 
te vechten voor het leven.
We komen nogmaals terug op deze fun-
damentele vraag: leven, ja, maar waar-
om, voor wie?

Implicaties van 
onderzoeken naar 
gezondheidsgerelateerde 
levenskwaliteit en 
veroudering
Ongeacht de kritieken hebben deze stu-
dies een aantal vaststellingen aan het 
licht gebracht, die interessant zijn op het 
vlak van de behandeling van ouderen.
- In de eerste plaats vrijwel tautolo-

gische vaststellingen: “Veroudering 
wordt gekenmerkt door een constante 
toename van ziekten met comorbidi-
teit en functionele handicaps. Functi-
onele handicaps die oudere personen 
treffen, zelfs wanneer ze in goede ge-
zondheid verkeren.”

- Maar fundamenteler, en verband hou-
dend met het ethische aspect van de 

behandelingen: “Wat is de prijs van 
het toegevoegde lijden?” Tot waar 
moet de medische hardnekkigheid 
gaan? En je kunt niemand verwijten 
dat ze alles willen doen om iemand 
te redden. Maar vanaf welk punt 
wordt die strijdlust therapeutische 
hardnekkigheid? Wat de vraag naar 
de prijs van het lijden betreft, komen 
studies naar levenskwaliteit – behalve 
die naar decisionele levenskwaliteit  
(QALY’s) – geregeld tot hetzelfde ant-
woord: “Het is in de eerste plaats aan 
de patiënt, het individu, om de prijs er-
van te bepalen.”

- Op functioneel vlak brachten deze stu-
dies een reeks, ondertussen goed be-
kende, moeilijkheden bij oudere per-
sonen aan het licht: zoals de noodzaak 
van het verhogen van de aandacht om 
te memoriseren, zoals stoornissen van 
het kortetermijngeheugen, gerelateerd 
aan de functionering van het Papez-cir-
cuit, van het type “maar waar heb ik 
mijn bril ook weer gelegd?” of “waar 
zijn mijn sleutels?” Hiervoor zijn een 
reeks educatieve procedures mogelijk, 
zoals problemen met de versnelling 
van de nieuwe technologieën.

- Minder bekend bij het publiek zijn de 
problemen als gevolg van de subjec-
tieve versnelling van de perceptie van 
de verstrijking van de tijd. Voor ons zijn 
bejaarden trager, maar in hun hoofd 
vliegt de tijd. Die aan veroudering ver-
bonden subjectieve versnelling begint 
eigenlijk vanaf de geboorte. Denk even 
terug aan uw kindertijd en wat voor u 
een woensdagnamiddag vrij beteken-
de. Keer nu terug naar vandaag en 
vraag u af wat diezelfde woensdagna-
middag nu voor u betekent.

- Deze onderzoeken hebben ook functi-
onaliteiten aangetoond die blijven, in 
tegenstelling tot wat de publieke opinie 
en ook een aantal ouderen zelf denken. 
Een voorbeeld is seksualiteit. Er staat 
geen leeftijdsgebonden, fysiologische 
grens op seksualiteit. Ongeacht de 
leeftijd stellen we vast dat een aantal 
ouderen een bloeiend seksleven blijft 
hebben. In de leeftijdscategorie van de 
80-plussers die nog het geluk hebben 
te kunnen samenleven met een partner, 
stellen we bijvoorbeeld vast dat bijna 
20% nog regelmatig seksueel actief is.

Op basis van een artikel  
van prof. Philippe Corten
Neuropsychiater, ULB

Referenties op aanvraag

N aarmate we ouder worden 
zijn niet-overdraagbare 
ziekten de belangrijkste 

oorzaak voor morbiditeit, 
activiteitsbeperking en sterfte. Het 
hele leven lang moet preventie 
aangemoedigd worden door de 
risicofactoren voor aandoeningen 
die verantwoordelijk zijn voor het 
verlies van autonomie (tabak, alcohol, 
arteriële hypertensie, diabetes, 
hypercholesterolemie, osteoporose, 
zittend leven…) op te sporen en te 
behandelen. Onze moderne levensstijl 
bijvoorbeeld laat niet iedereen toe 
om er een gezond voedingspatroon 
op na te houden. Enquêtes over 
Europese voedingsgewoonten 
hebben gesuggereerd dat bepaalde 
voedingsmiddelen niet optimaal 

geconsumeerd worden. Het 
EURRECA-project dat gefinancierd 
wordt door de EU heeft onvoldoende 
inname van vitamine C, vitamine D, 
foliumzuur, calcium, selenium en 
jodium vastgesteld. In dit geval kan 
een voedingssupplement nuttig zijn. 
Zo werd bijvoorbeeld aangetoond 
(Kisel-10-studie) dat een supplement 
van selenium (SelenoPrecise) en 
CoQ10 (Bio-Q10) bij bejaarden 
(70-88 jaar) in goede gezondheid 
de cardiovasculaire mortaliteit 
en de ziekenhuisopnamen doet 
afnemen, en de achteruitgang van 
de levenskwaliteit in relatie tot de 
gezondheid vertraagt.

(n.v.d.r.)

I n 2014 bedroeg de 
levensverwachting 78,6 jaar 
voor mannen en 83,5 jaar 

vrouwen. De levensverwachting in 
goede gezondheid bedroeg echter 
slechts 64,4 jaar voor mannen en 
65,4 jaar voor vrouwen (gegevens 
van 2012). Met andere woorden, de 
laatste 13-15 levensjaren worden 
gekenmerkt door een achteruitgang 
van de gezondheid.

Compliance

Behandeling Outcomes Winst

Veiligheid

Doeltreffendheid

Comfort

Risico’s

Jaren in
goede gezondheid

Levenskwaliteit

Duidelijke winst

Figuur 2:  
Verwachte winst van een behandeling en rol van de levenskwaliteit.
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DÉNOMINATION DU MEDICAMENT  : Prevenar 13 suspension injectable.  Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué (13-valent, adsorbé).  
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : 1 dose (0,5 ml) contient : Polyoside pneumococcique sérotype 1 2,2μg ; Polyoside pneumococcique 
sérotype 3 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 4 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 5 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 6A 
2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 6B 4,4μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 7F 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 9V 2,2μg ; 
Polyoside pneumococcique sérotype 14 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 18C 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 19A 2,2μg ; 
Polyoside pneumococcique sérotype 19F 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 23F 2,2μg, conjugué à la protéine vectrice CRM

197
 et adsorbé sur 

phosphate d’aluminium (0,125 mg d’aluminium).  FORME PHARMACEUTIQUE : Suspension injectable.  Le vaccin se présente sous la forme d’une 
suspension homogène blanche.  INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Immunisation active pour la prévention des infections invasives, pneumonie et otite 
moyenne aiguë causées par Streptococcus pneumoniae chez les nourrissons, les enfants et les adolescents âgés de 6 semaines à 17 ans. Immunisation 
active pour la prévention des infections invasives et de la pneumonie, causées par Streptococcus pneumoniae chez les adultes âgés de 18 ans et plus et 
les personnes âgées. Prevenar 13 doit être utilisé selon les recommandations offi cielles qui tiennent compte du risque des infections invasives et de la 
pneumonie dans les différentes classes d’âge, des comorbidités sous-jacentes ainsi que de la variabilité de l’épidémiologie des sérotypes en fonction des 
zones géographiques. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Les schémas vaccinaux avec Prevenar 13 doivent suivre les recommandations 
offi cielles. Posologie Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans Il est recommandé que les nourrissons qui ont reçu une première dose de 
Prevenar 13 terminent le schéma de vaccination avec Prevenar 13. Nourrissons âgés de 6 semaines à 6 mois Primovaccination en trois doses Le 
schéma vaccinal recommandé comprend quatre doses, de 0,5 ml chacune. La primovaccination chez le nourrisson comprend trois doses, la première 
dose étant généralement administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses. La première dose peut être administrée 
dès l’âge de six semaines. La quatrième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Primovaccination en deux doses Comme 
alternative, lorsque Prevenar 13 est administré dans le cadre d’un programme de vaccination généralisé chez le nourrisson, un schéma à trois doses, de 
0,5 ml chacune, peut être utilisé. La première dose peut être administrée à partir de l’âge de 2 mois puis une deuxième dose 2 mois plus tard. La troisième 
dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 
15 mois. Prématurés (< 37 semaines de gestation) 
Chez les prématurés, le schéma vaccinal 
recommandé comprend quatre doses, de 0,5 ml 
chacune. La primovaccination chez le nourrisson 
comprend trois doses, la première dose étant 
administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle 
d’au moins un mois entre les doses. La première 
dose peut être administrée dès l’âge de six 
semaines. La quatrième dose (rappel) est 
recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. 
Nourrissons et enfants non vaccinés âgés ≥ 7 mois 
Nourrissons âgés de 7 à 11 mois Deux doses, de 
0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins un 
mois entre les doses. Une troisième dose est 
recommandée au cours de la deuxième année de 
vie. Enfants âgés de 12 à 23 mois Deux doses, de 
0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins 2 
mois entre les doses. Enfants âgés de 2 à 17 ans 
Une seule dose de 0,5  ml. Schéma vaccinal de 
Prevenar 13 pour les nourrissons et enfants 
préalablement vaccinés par Prevenar (7-valent) 
(sérotypes 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F et 23F de 
Streptococcus pneumoniae) Prevenar 13 contient 
les 7 mêmes sérotypes que ceux inclus dans 
Prevenar et utilise la même protéine vectrice 
CRM197

. Les nourrissons et enfants qui ont 
commencé la vaccination par Prevenar peuvent 
passer à Prevenar 13 à tout moment du schéma. 
Jeunes enfants (12-59 mois) complètement 
immunisés avec Prevenar (7-valent) Les jeunes 
enfants qui sont considérés comme complètement 
immunisés avec Prevenar (7-valent)  doivent 
recevoir une dose de 0,5 ml de Prevenar 13 afi n 
d’induire une  réponse immunitaire vis-à-vis des 6 
sérotypes additionnels. Cette dose de Prevenar 13  
doit être administrée au moins 8 semaines après la 
dernière dose de Prevenar ( 7-valent). Enfants et 
adolescents âgés de 5 à 17  ans Les enfants 
âgés de 5 à 17 ans peuvent recevoir une seule dose 
de Prevenar 13 s’ils ont préalablement été vaccinés 
avec une ou plusieurs doses de Prevenar. Cette dose 
de Prevenar  13 doit être administrée au moins 
8  semaines après la dernière dose de Prevenar 
(7-valent). Adultes âgés de 18 ans et plus et 
personnes âgées Une seule dose. La nécessité de 
revaccination avec une dose supplémentaire de 
Prevenar 13 n’a pas été établie. Indépendamment 
du statut de primo vaccination pneumococcique, si 
l’utilisation du vaccin polyosidique 23 valent est 
considérée appropriée, Prevenar 13 doit être 
administré en premier. Populations particulières Les 
personnes ayant des affections sous-jacentes les 
prédisposant à des infections invasives à 
pneumocoque (comme la drépanocytose ou une 
infection à VIH), y compris celles qui ont été 
vaccinées antérieurement avec une ou plusieurs 
doses de vaccin 23-valent pneumococcique 
polyosidique, peuvent recevoir au moins une dose 
de Prevenar 13. Chez les personnes ayant bénéfi cié 
d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques 
(GCSH), le schéma vaccinal recommandé comprend 
quatre doses de Prevenar 13, de 0,5 ml chacune. La 
primovaccination comprend trois doses, la première 
dose étant administrée 3 à 6 mois après la GCSH et 
avec un intervalle d’au moins 1 mois entre les 
doses. Une quatrième dose (rappel) est 
recommandée 6 mois après la troisième dose. 
Mode d’administration Le vaccin doit être 
administré par voie intramusculaire. Les sites 
recommandés sont la face antérolatérale de la 
cuisse (muscle vaste externe) chez les nourrissons, 
ou le muscle deltoïde du bras chez les enfants et les 
adultes. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité 
aux substances actives ou à l’un des excipients ou à 
l’anatoxine diphtérique. Comme pour les autres 
vaccins, l’administration de Prevenar 13 doit être différée chez un enfant présentant une maladie fébrile aiguë sévère. En revanche, une infection mineure, 
telle qu’un rhume, ne doit pas conduire à différer la vaccination. EFFETS INDESIRABLES : L’analyse des taux de déclaration depuis la commercialisation 
suggère un risque potentiel accru de convulsions, accompagnées ou non de fi èvre, et d’épisodes d’hypotonie-hyporéactivité (EHH ) en cas d’administration 
concomitante de Prevenar 13 et d’Infanrix hexa par rapport à l’administration de Prevenar 13 seul. Les effets indésirables rapportés lors des études 
cliniques ou depuis la commercialisation sont listés dans cette rubrique pour tous les groupes d’âge, par classe d’organe, en ordre décroissant de 
fréquence et de gravité. La fréquence est défi nie comme  : très fréquent (≥1/10), fréquent (≥1/100,  <1/10), peu fréquent (≥1/1  000, <1/100), 
rare (≥1/10 000, <1/1 000), très rare (<1/10 000) ; et non déterminé (ne peut être estimé à partir des données disponibles). Nourrissons et enfants 
âgés de 6 semaines à 5 ans La sécurité du vaccin a été évaluée lors d’études cliniques contrôlées, au cours desquelles 14 267 doses ont été 
administrées à 4 429 nourrissons en bonne santé âgés d’au moins 6 semaines lors de la première vaccination et 11-16 mois lors de la dose de rappel. 
Dans toutes les études chez les nourrissons, Prevenar 13 a été co-administré avec les vaccins pédiatriques habituels. La sécurité chez 354 enfants (âgés 
de 7 mois à 5 ans) non préalablement vaccinés a également été évaluée. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les enfants âgés de 
6 semaines à 5 ans ont été des réactions au site de vaccination, de la fi èvre, de l’irritabilité, une perte d’appétit et une hypersomnie et/ou un sommeil 
diminué. Dans une étude clinique portant sur des nourrissons vaccinés à l’âge de 2, 3 et 4 mois, une augmentation des cas de fi èvre ≥ 38 °C ont été 
signalés chez les nourrissons vaccinés avec Prevenar (7-valent) de manière concomitante avec Infanrix hexa (28,3 % à 42,3 %) par  rapport à  ceux 
vaccinés avec Infanrix hexa seul (15,6 % à 23,1 %). Après une dose de rappel administrée entre l’âge de 12 et 15 mois, le taux de  fi èvre ≥ 38 °C était 
de 50,0 % chez les nourrissons vaccinés simultanément avec Prevenar (7-valent) et Infanrix hexa, contre 33,6 % chez ceux vaccinés avec Infanrix hexa 
seul. Ces réactions étaient généralement modérées (température égale ou inférieure à 39 °C) et transitoires. Une augmentation des réactions au site de 
vaccination a été rapportée chez les enfants âgés de plus de 12 mois par rapport aux taux observés chez les nourrissons au cours de la primovaccination 
par Prevenar 13. Effets indésirables au cours des études cliniques Au cours des études cliniques, le profi l de sécurité de Prevenar 13 a été 
comparable à celui de Prevenar. Les fréquences suivantes sont basées sur les effets indésirables issus des études cliniques Prevenar 13 et considérés 

comme liés à la vaccination  : Affections du système immunitaire: Rare  :Réaction 
d’hypersensibilité dont œdème facial, dyspnée, bronchospasme Affections du système 
nerveux: Peu fréquent  :Convulsions (y compris convulsions fébriles), Rare  : épisode 
d’hypotonie-hyporéactivité Affections gastro-intestinales: Très fréquent :Perte d’appétit 
Fréquent :Vomissement ; diarrhée Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent : Eruption ; urticaire ou éruption de type urticarienne Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration: Très fréquent : Fièvre ; irritabilité ; érythème, induration/tuméfaction ou douleur/sensibilité au site de 
vaccination ; somnolence ; sommeil de mauvaise qualité Erythème ou induration/tuméfaction au site de vaccination  de 2,5 cm–7,0 cm (après la dose de 
rappel et chez les enfants plus âgés [âgés de 2 à 5 ans]) Fréquent : Fièvre > 39°C ; altération des mouvements au site de vaccination  (due à la douleur) ; 
érythème ou induration/tuméfaction au site de vaccination  de 2,5 cm–7,0 cm (après vaccination chez le nourrisson) Peu fréquent : Erythème, induration/
tuméfaction > 7,0  cm au site de vaccination  ; pleurs Effets indésirables de Prevenar 13 depuis la commercialisation Bien que les effets 
indésirables suivants n’aient pas été observés au cours des études cliniques chez le nourrisson et l’enfant avec Prevenar 13, ils sont  considérés comme 
des effets indésirables de Prevenar 13, car ils ont été rapportés depuis la commercialisation. Ces effets indésirables provenant de la notifi cation spontanée, 
les fréquences ne peuvent être déterminées et sont donc considérées comme non connues. Affections hématologiques et du système lymphatique: 
Lymphadénopathie (localisée à la région du site de vaccination) Affections du système immunitaire: Réaction anaphylactique/anaphylactoïde comprenant 
le choc ; angioedème Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Erythème polymorphe Troubles généraux et anomalies au site d’administration : 
Urticaire au site de vaccination ; dermite au site de vaccination ; prurit au site de vaccination ; bouffée vasomotrice Information supplémentaire chez les 
populations particulières: Apnée chez les grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins). Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans 
La sécurité du produit a été évaluée chez 592 enfants âgés de 6 à 17 ans et 294 enfants âgés de 5 à 10 ans préalablement immunisés avec au moins 
une dose de Prevenar et chez 298 enfants âgés de 10 à 17 ans, qui n’avaient pas reçu de vaccin pneumococcique. Chez les enfants et adolescents âgés 
de 6 à 17 ans , les effets indésirables les plus fréquents étaient : Affections du système nerveux : Fréquent : Céphalées Affections gastro-intestinales: Très 

fréquent  : Diminution de l’appétit Fréquent  : 
Vomissement ; diarrhée Affections de la peau et du 
tissu sous-cutané  : Fréquent  : Eruption cutanée ; 
urticaire ou éruption à type d’urticaire Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration : Très 
fréquent  :Irritabilité  ; érythème au site de 
vaccination  ; induration/gonfl ement  ou douleur/
sensibilité au site de vaccination  ; somnolence  ; 
sommeil de mauvaise qualité ; sensibilité au site de 
vaccination (dont limitation des mouvements) 
Fréquent : Fièvre Il est possible que d’autres effets 
indésirables, préalablement observés chez des 
nourrissons et des enfants âgés de 6 semaines à 
5  ans, soient applicables à cette classe d’âge. 
Cependant, ils n’ont pas été observés dans cette 
étude, peut-être en raison de la petite taille de 
l’échantillon. Informations supplémentaires 
dans les populations particulières Les enfants 
et les adolescents ayant une drépanocytose, une 
infection à VIH, ou ayant bénéfi cié d’une greffe de 
cellules souches hématopoïétiques présentent des 
fréquences similaires d’effets indésirables, exceptés 
pour céphalées, vomissements, diarrhée, fi èvre, 
fatigue, arthralgies et myalgies qui étaient très 
fréquents. Adultes âgés de 18 ans et plus et 
personnes âgées La sécurité du produit a été 
évaluée dans 7 études cliniques incluant 91 593 
adultes âgés de 18 à 101 ans. Prevenar 13 a été 
administré à 48 806 adultes; 2616 (5,4 %) âgés de 
50 à 64 ans, et 45 291 (92,8 %) âgés de 65 ans et 
plus. L’une des 7 études incluait un groupe d’adultes 
(n=899) âgés de 18 à 49 ans ayant reçu Prevenar 
13 et n’ayant pas été vaccinés précédemment par le 
vaccin 23-valent pneumococcique polyosidique. 
Parmi les adultes vaccinés par Prevenar 13, 1916 
avaient déjà été vaccinés par le vaccin 23-valent 
pneumococcique polyosidique au moins 3 ans avant 
l’étude de vaccination, et 46 890 n’avaient pas été 
vaccinés par le vaccin 23-valent pneumococcique 
polyosidique. Une tendance à une fréquence plus 
faible des effets indésirables a été associée à un âge 
plus élevé ; les adultes âgés de plus de 65 ans (quel 
que soit leur statut de vaccination pneumococcique 
antérieur) ont présenté moins d’effets indésirables 
que les adultes plus jeunes, avec des effets 
indésirables plus courants chez les adultes les plus 
jeunes, âgés de 18 à 29 ans. Globalement, les 
catégories de fréquence étaient similaires dans tous 
les groupes d’âges, à l’exception des vomissements, 
très fréquents (≥ 1/10) chez les adultes âgés de 18 
à 49 ans et fréquents (entre 1/100 et 1/10) dans les 
autres groupes d’âges, et de la fi èvre, très fréquente 
chez les adultes âgés de 18 à 29 ans et fréquente 
dans les autres groupes d’âges. Une douleur/
sensibilité importante au site de vaccination ainsi 
qu’une limitation importante des mouvements du 
bras ont été rapportées très fréquemment chez les 
adultes de 18 à 39 ans, et fréquemment dans tous 
les autres groupes d’âges.Effets indésirables au 
cours des études cliniques Des réactions locales 
et des effets systémiques ont été recherchés 
quotidiennement après chaque vaccination pendant 
14 jours dans 6 études et pendant 7 jours dans 
l’étude restante. Les fréquences suivantes sont 
basées sur les effets indésirables considérés 
comme liés à la vaccination avec Prevenar 13 chez 
l’adulte: Troubles du métabolisme et de la nutrition 
Très fréquent : Diminution de l’appétit Affections du 
système nerveux: Très fréquent  : Céphalées 
Affections gastro-intestinales Très fréquent  : 
Diarrhée, vomissement (chez les adultes âgés de 18 
à 49 ans) Fréquent : Vomissement (chez les adultes 
âgés de 50 ans et plus) Peu fréquent  : Nausée 
Affections du système immunitaire: Peu fréquent : 
Réaction d’hypersensibilité incluant œdème de la 
face, dyspnée, bronchospasme Affections de la 

peau et du tissu sous-cutané: Très fréquent : Eruption Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Très fréquent : Frissons, fatigue, érythème 
au site de vaccination  ; induration/gonfl ement  au site de vaccination ; douleur/sensibilité  au site de vaccination (douleur/sensibilité importante au site de 
vaccination très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans); limitation des mouvements du bras (limitation importante des mouvements du bras très 
fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans) Fréquent : Fièvre (très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 29 ans) Peu fréquent : Lymphadénopathie 
localisée  à la région du site de vaccination. Troubles musculo-squelettiques et systémiques Très fréquent : Arthralgies, myalgies Globalement, aucune 
différence signifi cative n’a été observée dans les fréquences des effets indésirables quand Prevenar 13 a été administré à des adultes déjà vaccinés avec 
le vaccin pneumococcique polyosidique. Informations supplémentaires dans les populations particulières Des adultes ayant une infection à VIH 
présentent des fréquences similaires d’effets indésirables, à l’exception de la fi èvre et des vomissements qui étaient très fréquents et des nausées qui 
étaient fréquentes. Des adultes ayant bénéfi cié d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques présentent des fréquences similaires d’effets 
indésirables, à l’exception de la fi èvre et des vomissements qui étaient très fréquents.Des fréquences plus élevées de certaines réactions systémiques ont 
été observées lorsque Prevenar 13 a été co-administré avec le vaccin grippal inactivé trivalent comparées  au vaccin grippal inactivé trivalent administré 
seul (céphalées, frissons, éruption, diminution de l’appétit, arthralgies, et myalgies) ou lorsque Prevenar 13 a été administré seul (céphalées, fatigue, 
frissons, diminution de l’appétit et arthralgies) DÉCLARATION DES EFFETS INDESIRABLES SUSPECTÉS  : La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les 
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : par mail au BEL.AEReporting@pfi zer.com ou 
téléphone au 08007-8614 (gratuit) ou +32 2 554-6060.  TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Pfi zer Limited Ramsgate Road 
Sandwich Kent CT13 9NJ Royaume-Uni. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  : EU/1/09/590/001 EU/1/09/590/002 
EU/1/09/590/003 EU/1/09/590/004 EU/1/09/590/005 EU/1/09/590/006.  MÉTHODE DE DÉLIVRANCE : sur prescription médicale.  DATE DE MISE 
A JOUR DU TEXTE  : 04/2016.  Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne du 
médicament (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Prix public : € 74.55

1. PREVENAR 13* Summary of Product Characteristics
2. http://www.cbip.be
* Marque déposée

Veuillez vous référer à la notice ci-jointe pour les données de sécurité du produit. 
PREVENAR 13® ne protège pas contre les maladies causées par les sérotypes du Streptococcus pneumoniae qui ne sont pas inclus dans le vaccin. L’effi cacité de PREVENAR 13® 
administré moins de 5 ans après un vaccin pneumococcique polysaccharidique 23-valent est inconnue. PREVENAR 13® n’offre pas 100% de protection contre les sérotypes 
vaccinaux ni ne protège contre  les sérotypes non vaccinaux. En cas d’hypersensibilité (p. ex. anaphylaxie) à l’un ou l’autre des composants de PREVENAR 13® ou à tout vaccin 
contenant une anatoxine diphtérique, l’administration de PREVENAR 13® est contre-indiquée. Parmi les réactions indésirables locales et/ou systémiques les plus fréquemment 
signalées sur demande lors d’essais cliniques (≥ 20 %) portant sur le PREVENAR 13® chez les adultes de ≥ 18 ans, citons une rougeur, une tuméfaction, une sensibilité à la 
pression, un durcissement et une douleur au point d’injection, une limitation du mouvement du bras, une perte d’appétit, des maux de tête, de la diarrhée, des frissons, de 
la fatigue, des éruptions cutanées et des douleurs articulaires ou musculaires. Chez des adultes de 18 à 49 ans non précédemment vaccinés contre les pneumocoques les 
pourcentages de réactions locales et systémiques étaient en général plus importantes que chez des personnes plus âgées (50-59 et 60-64 ans). Le seuil de concentration 
en anticorps lié à la protection contre les maladies pneumococciques invasives et non invasives n’a pas été défi ni.  La signifi cation clinique des différences en termes de 
titres fonctionnels d’anticorps entre  les sérotypes, les groupes d’âges, et entre PREVENAR 13® et le vaccin polysaccharide pneumococcique est inconnue. Les données 
d’immunogénicité et d’innocuité ne sont pas disponibles pour les adultes âgés de < 68 ans précédemment vaccinés avec un vaccin pneumococcique polysaccharidique.  
Des données limitées sur l’innocuité et l’immunogénicité du PREVENAR 13® sont disponibles pour les patients atteints de drépanocytose, transplantation de cellules souches 
hématopoïétiques allogéniques ou d’infection par le VIH mais ne sont pas disponibles pour les autres groupes de patients immunocompromis. La vaccination doit être envisagée 
au cas par cas. Les personnes immunocompromises ou celles qui présentent un défi cit immunitaire à cause d’un traitement immunosuppresseur pourraient présenter une 
réponse immunitaire plus faible au PREVENAR 13®. Les études n’ont pas été développées pour identifi er les différences de réponses immunitaires entre des adultes en bonne 
santé et des adultes immunocompétents présentant des comorbidités stables. Des données limitées sur l’innocuité et l’immunogénicité du PREVENAR 13® sont disponibles 
pour les adultes immunocompétents de 18-49 ans avec des comorbidités sous-jacentes. Les réponses en anticorps au PREVENAR 13® en combinaison avec le vaccin trivalent 
contre la grippe, sont diminuées comparé au PREVENAR 13® seul. L’importance clinique de ceci est inconnue. La production de cellules mémoire B  grâce au 
PREVENAR 13® n’a pas été étudiée chez les adultes. 
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Le premier et seul VACCIN CONJUGUÉ CONTRE
LE PNEUMOCOQUE pour tous les groupes d’âge1,2

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

197
 en geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat (0,125 mg aluminium).  FARMACEUTISCHE 

VORM: Suspensie voor injectie.  Het vaccin is een homogene witte suspensie. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Actieve immunisatie voor de 
preventie van invasieve ziekten, pneumonie en acute otitis media veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae bij zuigelingen, kinderen en adoles-
centen in de leeftijd van 6 weken tot en met 17 jaar. Actieve immunisatie voor de preventie van invasieve ziekten en pneumonie veroorzaakt door 
Streptococcus pneumoniae bij volwassenen ≥ 18 jaar en ouderen. Het gebruik van Prevenar 13 dient te worden bepaald op basis van offi ciële 
aanbevelingen waarbij rekening wordt gehouden met zowel het risico van invasieve ziekten en pneumonie in verschillende leeftijdsgroepen en on-
derliggende comorbiditeiten als met de variabiliteit van de epidemiologie van serotypen in verschillende geografi sche gebieden. DOSERING EN 
WIJZE VAN TOEDIENING: De immunisatieschema’s voor Prevenar 13 dienen gebaseerd te zijn op offi ciële aanbevelingen. Dosering Zuigelingen 
en kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar Het wordt aanbevolen dat zuigelingen die een eerste dosis Prevenar 13 krijgen het vaccinatieschema 
met Prevenar 13 afmaken. Zuigelingen van 6 weken - 6 maanden: Drie-doses primaire serie De aanbevolen immunisatieserie bestaat uit vier 
doses, elk van 0,5 ml. De primaire zuigelingenserie bestaat uit drie doses, de eerste dosis gewoonlijk gegeven op de leeftijd van 2 maanden en met 
een interval van ten minste 1 maand tussen de doses. De eerste dosis mag ook al bij zes weken worden gegeven. De vierde (booster) dosis wordt 
aanbevolen bij een leeftijd tussen 11 en 15 maanden. Twee-doses primaire serie Als Prevenar 13 wordt toegediend als onderdeel van een 
routinematig immunisatieprogramma voor zuigelingen, kan ook een schema dat bestaat uit 3 doses, elk van 0,5 ml, worden gegeven. De eerste 
dosis kan worden toegediend vanaf een leeftijd 
van 2 maanden met een tweede dosis 2 maan-
den later. De derde (booster) dosis wordt aanbe-
volen bij een leeftijd tussen 11 en 15 maanden. Te 
vroeg geboren zuigelingen (zwangerschap < 37 
weken) Bij te vroeg geboren zuigelingen bestaat 
de aanbevolen immunisatieserie uit vier doses, elk 
van 0,5 ml. De primaire serie voor zuigelingen 
bestaat uit drie doses, waarbij de eerste dosis 
wordt gegeven op de leeftijd van 2 maanden en 
met een interval van ten minste 1 maand tussen 
de doses. De eerste dosis mag al bij zes weken 
worden gegeven. De vierde (booster) dosis wordt 
aanbevolen bij een leeftijd tussen 11 en 15 maan-
den. Ongevaccineerde zuigelingen en kinderen ≥ 
7 maanden: Zuigelingen van 7 - 11 maanden 
Twee doses, elk van 0,5 ml, met een interval van 
ten minste 1 maand tussen de doses. Een derde 
dosis wordt aanbevolen in het tweede levensjaar. 
Kinderen van 12 -23 maanden Twee doses, 
elk van 0,5 ml, met een interval van ten minste 2 
maanden tussen de doses.  Kinderen van 2 -17 
jaar Eén enkele dosis van 0,5 ml. Prevenar 13 
vaccinatieschema voor zuigelingen en kinderen 
voorheen gevaccineerd met Prevenar (7-valent) 
(Streptococcus pneumoniae serotypen 4, 6B, 9V, 
14, 18C, 19F en 23F) Prevenar 13 bevat dezelfde 
7 serotypen als Prevenar en gebruikt hetzelfde 
dragereiwit CRM197.

 Zuigelingen en kinderen die 
de immunisatie zijn begonnen met Prevenar kun-
nen op elk moment in het schema overstappen op 
Prevenar  13. Jonge kinderen (12-59 maan-
den) die volledig zijn geïmmuniseerd met 
Prevenar (7-valent) Jonge kinderen die als vol-
ledig geïmmuniseerd met Prevenar (7-valent) 
worden beschouwd, dienen één dosis van 0,5 ml 
Prevenar 13 te krijgen om immuunresponsen te-
weeg te brengen op de 6 overige serotypen. Deze 
dosis Prevenar 13 dient ten minste 8 weken na de 
laatste dosis Prevenar (7-valent) te worden toege-
diend. Kinderen en adolescenten van 5 - 17 
jaar Kinderen van 5 tot en met 17 jaar mogen een 
dosis Prevenar  13 toegediend krijgen indien zij 
eerder zijn gevaccineerd met een of meer doses 
Prevenar. Deze dosis Prevenar 13 moet worden 
toegediend ten minste 8 weken na de laatste do-
sis Prevenar (7-valent). Volwassenen ≥ 18 jaar 
en ouderen Eén enkele dosis. De noodzaak van 
revaccinatie met een volgende dosis Prevenar 13 
is niet vastgesteld. Als het gebruik van een 23-va-
lent polysaccharidevaccin zinvol wordt geacht, 
dient eerst Prevenar 13 gegeven te worden, on-
geacht de eerdere pneumokokkenvaccinatiesta-
tus. Speciale populaties Personen die onderlig-
gende aandoeningen hebben waardoor ze gevoe-
lig zijn voor invasieve pneumokokkenziekte (zoals 
sikkelcelziekte of hiv-infectie), waaronder diege-
nen die eerder zijn gevaccineerd met een of 
meerdere doses 23-valent pneumokokkenpo-
lysaccharidevaccin, mogen minimaal een dosis 
Prevenar 13 toegediend krijgen. Bij personen met 
een hematopoëtische stamceltransplantatie 
(HSCT) bestaat de aanbevolen immunisatieserie 
uit vier doses Prevenar 13 van elk 0,5 ml. De pri-
maire serie bestaat uit drie doses, waarbij de 
eerste dosis 3 tot 6 maanden na HSCT wordt ge-
geven en met een interval van ten minste 1 
maand tussen de doses. Een vierde (booster) do-
sis wordt aanbevolen 6 maanden na de derde 
dosis. Wijze van toediening Het vaccin dient te 
worden toegediend als intramusculaire injectie. 
De voorkeursplaatsen zijn het anterolaterale as-
pect van de dij (musculus vastus lateralis) van de 
zuigeling of de deltoïdeusspier van de bovenarm 
bij kinderen en volwassenen.  CONTRA-INDICA-
TIES: Overgevoeligheid voor de werkzame be-
standdelen of voor (één van) de hulpstoffen of voor het difterietoxoïd. Zoals dat ook voor andere vaccins geldt, dient de toediening van Prevenar 13 
te worden uitgesteld bij patiënten die aan een acute, ernstige ziekte met koorts lijden. Echter, aanwezigheid van een milde infectie, zoals een ver-
koudheid dient geen uitstel van vaccinatie tot gevolg te hebben.  BIJWERKINGEN: Analyse van postmarketingmeldingen suggereren een potentieel 
verhoogd risico op convulsies, met of zonder koorts, en HHE bij vergelijking van groepen die Prevenar 13 met Infanrix hexa gebruiken ten opzichte 
van groepen die alleen Prevenar 13 gebruiken.De bijwerkingen die gerapporteerd werden in klinische studies of uit postmarketingervaring worden 
voor alle leeftijdsgroepen weergegeven per systeem/orgaanklasse, naar afnemende frequentie en ernst. De frequentie is als volgt gedefi nieerd: zeer 
vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100 tot < 1/10), soms (≥ 1/1000 tot < 1/100), zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend 
(kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Zuigelingen en kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar De veiligheid van het vaccin 
werd beoordeeld in verschillende gecontroleerde klinische studies waarbij 14.267 doses werden gegeven aan 4.429 gezonde zuigelingen van 6 
weken bij de eerste vaccinatie en 11-16 maanden bij de booster dosis. Bij alle zuigelingenstudies werd Prevenar 13 gelijktijdig toegediend met 
routinematig toegediende kindervaccins. De veiligheid werd ook beoordeeld bij 354 voorheen ongevaccineerde kinderen (met een leeftijd van 7 
maanden tot en met 5 jaar). De meest gemelde bijwerkingen bij kinderen van 6 weken tot en met 5 jaar waren reacties op de plaats van vaccinatie, 
koorts, prikkelbaarheid, verminderde eetlust en meer en/of minder slapen. In een klinische studie bij kinderen die werden gevaccineerd op de 
leeftijd van 2, 3 en 4 maanden waren er meer meldingen van koorts ≥ 38°C bij de kinderen die Prevenar (7-valent) gelijktijdig kregen toegediend 
met Infanrix hexa (28,3% tot 42,3%) dan bij kinderen die alleen Infanrix hexa kregen (15,6% tot 23,1%). Na een boosterdosis op de leeftijd van 12 
tot en met 15 maanden was het percentage koortsgevallen ≥ 38°C bij kinderen die Prevenar (7-valent) en Infanrix hexa gelijktijdig kregen toege-
diend 50%, in vergelijking met 33,6% bij kinderen die alleen Infanrix hexa kregen toegediend. Deze koortsreacties waren meestal matig ernstig 
(lager dan of gelijk aan 39 °C) en van voorbijgaande aard. Een verhoging van reacties op de plaats van vaccinatie werd gemeld bij kinderen ouder 
dan 12 maanden vergeleken met de percentages waargenomen bij zuigelingen gedurende de primaire series met Prevenar 13. Bijwerkingen uit 
klinische studies In klinische studies was het veiligheidsprofi el van Prevenar 13 vergelijkbaar met dat van Prevenar. De volgende frequenties zijn 

gebaseerd op bijwerkingen die zijn beoordeeld als gerelateerd aan vaccinatie in kli-
nische studies met Prevenar 13: Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: Overge-
voeligheidsreacties inclusief gezichtsoedeem, dyspneu, bronchospasme. Zenuw-
stelselaandoeningen: Soms: Insulten (inclusief febriele insulten), Zelden :hypo-
toon-hyporesponsieve episode Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: Verminderde eetlust. Vaak: Braken, diarree. Huid- en onderhuidaandoe-
ningen: Vaak: Uitslag, Soms: urticaria of urticaria-achtige uitslag. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Pyrexie, 
prikkelbaarheid, erytheem op de plaats van vaccinatie, induratie/zwelling of pijn/gevoeligheid, slaperigheid, onrustige slaap. Erytheem op de plaats 
van vaccinatie of induratie/zwelling 2,5 cm–7,0 cm (na de booster dosis en bij oudere kinderen [leeftijd 2 tot en met 5 jaar]). Vaak: Pyrexie > 39 °C, 
bewegingsbeperking op de plaats van vaccinatie (door pijn), erytheem op de plaats van vaccinatie of induratie/zwelling 2,5 cm – 7,0 cm (na de 
zuigelingen series). Soms: Erytheem op de plaats van vaccinatie, induratie/zwelling >7,0 cm, huilen. Bijwerkingen van Prevenar 13 tijdens 
postmarketingervaring Hoewel de volgende geneesmiddelbijwerkingen niet werden waargenomen tijdens klinische studies met Prevenar 13 bij 
zuigelingen en kinderen, worden de volgende beschouwd als bijwerkingen van Prevenar 13 omdat deze werden gemeld tijdens postmarketinger-
varing. Omdat deze reacties zijn gebaseerd op spontane meldingen, konden de frequenties niet worden bepaald en worden deze daarom als niet 
bekend beschouwd. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Lymfadenopathie (gelokaliseerd in het gebied rond de vaccinatieplaats). Immuunsystee-
maandoeningen: Anafylactische/anafylactoïde reacties waaronder shock, angio-oedeem. Huid- en onderhuidaandoeningen: Erythema multiforme. 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Urticaria op de vaccinatieplaats, dermatitis op de vaccinatieplaats, pruritus op de vacci-
natieplaats, blozen. Aanvullende informatie in speciale populaties Apneu bij zeer premature kinderen (≤ 28 weken zwangerschap). Kinderen en 
adolescenten van 6 tot en met 17 jaar De veiligheid werd geëvalueerd bij 592 kinderen van 6 tot en met 17 jaar en 294 kinderen van 5 tot en 
met 10 jaar die eerder waren geïmmuniseerd met ten minste een dosis Prevenar, en bij 298 kinderen van 10 tot en met 17 jaar die niet eerder een 
pneumokokkenvaccin hadden gekregen. De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen en adolescenten van 6 tot en met 17 jaar waren: Ze-

nuwstelselaandoeningen: Vaak: Hoofdpijn 
Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak:Ver-
minderde eetlust Vaak: Braken,diarree Huid- en 
onderhuidaandoeningen: Vaak:Huiduitslag, urti-
caria of urticaria-achtige huiduitslag Algemene 
aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: 
Zeer vaak: Prikkelbaarheid, erytheem op de vacci-
natieplaats, induratie/zwelling of pijn/gevoelig-
heid, slaperigheid, slecht slapen, gevoeligheid op 
de vaccinatieplaats (inclusief bewegingsbeper-
king) Vaak: Koorts Andere bijwerkingen die eerder 
zijn waargenomen bij zuigelingen en kinderen van 
6 weken tot en met 5 jaar kunnen ook op deze 
leeftijdsgroep van toepassing zijn, maar zijn niet in 
dit onderzoek waargenomen, mogelijk door de 
kleine doelgroep. Aanvullende informatie over 
speciale populaties Kinderen en adolescenten 
met sikkelcelziekte, hiv-infectie of een hematopo-
etische stamceltransplantatie hebben vergelijkba-
re frequenties van bijwerkingen, behalve dat 
hoofdpijn, braken, diarree, pyrexie, vermoeidheid, 
artralgie en myalgie zeer vaak voorkwamen. Vol-
wassenen ≥ 18 jaar en ouderen De veiligheid 
werd beoordeeld in 7 klinische onderzoeken met 
91.593 volwassenen in de leeftijd van 18 tot en 
met 101 jaar. Prevenar 13 werd toegediend aan 
48.806 volwassenen; 2.616 (5,4%) in de leeftijd 
van 50 tot en met 64 jaar en 45.291 (92,8%) van 
65 jaar en ouder. Aan een van de 7 onderzoeken 
nam een groep volwassenen deel (n=899) met 
een leeftijd die varieerde van 18 tot en met 49 jaar 
die Prevenar 13 kregen en die niet eerder waren 
gevaccineerd met 23-valent pneumokokkenpo-
lysaccharidevaccin. Van de volwassenen die Pre-
venar 13 kregen, waren er 1.916 eerder gevacci-
neerd met het 23-valente pneumokokkenpo-
lysaccharide-vaccin ten minste 3 jaar voor de 
onderzoeksvaccinatie; 46.890 hadden niet eerder 
het 23-valente pneumokokkenpolysaccharide-
vaccin gekregen. Een trend naar een lagere fre-
quentie van bijwerkingen werd geassocieerd met 
hogere leeftijd; volwassenen > 65 jaar oud (onge-
acht eerdere pneumokokkenvaccinatiestatus) 
meldden minder bijwerkingen dan jongere vol-
wassenen, waarbij de bijwerkingen in het alge-
meen het vaakst voorkwamen bij de jongste vol-
wassenen, namelijk die van 18 tot en met 29 jaar 
oud. In het algemeen waren de frequentiecatego-
rieën in alle leeftijdsgroepen vergelijkbaar, met 
uitzondering van braken, wat zeer vaak voorkwam 
(≥ 1/10) bij volwassenen van 18 tot en met 49 
jaar oud en vaak (≥ 1/100 tot < 1/10) in alle an-
dere leeftijdsgroepen, en pyrexie kwam zeer vaak 
voor bij volwassenen van 18 tot en met 29 jaar 
oud en vaak in alle andere leeftijdsgroepen. Ern-
stige pijn/gevoeligheid op de vaccinatieplaats en 
ernstige beperking van de armbeweging kwam 
zeer vaak voor bij volwassenenvan 18 tot en met 
39 jaar oud en kwam vaak voor in alle andere 
leeftijdsgroepen. Bijwerkingen uit klinische 
studies In 6 studies werden de lokale en syste-
mische reacties na elke vaccinatie 14 dagen lang 
bijgehouden; in de resterende studie gebeurde dit 
gedurende 7 dagen. De volgende frequenties zijn 
gebaseerd op bijwerkingen die beschouwd wer-
den als gerelateerd aan de vaccinatie met Pre-
venar 13 bij volwassenen: Voedings- en stofwis-
selingsstoornissen: Zeer vaak: Verminderde eet-
lust Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: 
Hoofdpijn Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer 
vaak: Diarree, braken (bij volwassenen van 18 tot 
en met 49 jaar) Vaak: Braken (bij volwassenen van 
50 jaar en ouder) Soms: Misselijkheid Immuunsy-
steemaandoeningen: Soms: Overgevoeligheidsre-
acties, waaronder oedeem in het gezicht, dysp-
noe, bronchospasmen Huid- en onderhuidaan-

doeningen: Zeer vaak: Huiduitslag Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Zeer vaak: Spier- en gewrichtspijn Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Koude rillingen, vermoeidheid, roodheid op de vaccinatieplaats, induratie of zwelling op de vaccinatieplaats; 
pijn/gevoeligheid op de vaccinatieplaats (ernstige pijn/gevoeligheid op de vaccinatieplaats komt zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot en met 
39 jaar), beperking van de armbewegingen (ernstige beperking van de armbewegingen komt zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot en met 39 
jaar)  Vaak: Koorts (komt zeer vaak voor bij volwassenen van 18 tot en met 29 jaar) Soms: Lymfadenopathie in het gebied van de vaccinatieplaats 
In het algemeen werden geen duidelijke verschillen in de frequentie van bijwerkingen waargenomen bij toediening van Prevenar 13 aan volwasse-
nen die eerder geïmmuniseerd waren met het pneumokokkenpolysaccharidevaccin. Aanvullende informatie over speciale populaties Volwas-
senen met hiv-infectie hebben vergelijkbare frequenties van bijwerkingen, behalve dat pyrexie en braken zeer vaak voorkwamen en misselijkheid 
vaak. Volwassenen met een hematopoëtische stamceltransplantatie hebben vergelijkbare frequenties van bijwerkingen, behalve dat pyrexie en 
braken zeer vaak voorkwamen. Als Prevenar 13 gelijktijdig met trivalent, geïnactiveerd infl uenzavaccin (TIV) werd toegediend, werden hogere fre-
quenties van een aantal bijwerkingen waargenomen dan bij toediening van TIV alleen (hoofdpijn, koude rillingen, huiduitslag, verminderde eetlust, 
gewrichtspijn en spierpijn) of Prevenar 13 alleen (hoofdpijn, vermoeidheid, koude rillingen, verminderde eetlust en gewrichtspijn).  MELDING VAN 
VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze 
kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: per mail BEL.AEReporting@pfi zer.com of telefoon 08007-
8614 (gratis) of +32 2 554-6060.   HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Pfi zer Limited Ramsgate Road 
Sandwich Kent CT13 9NJ Verenigd Koninkrijk.  NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/09/590/001 
EU/1/09/590/002 EU/1/09/590/003 EU/1/09/590/004 EU/1/09/590/005 EU/1/09/590/006.  WIJZE VAN AFLEVERING: op medisch voorschrift.  
DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 04/2016.  Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het 
Europese Geneesmiddelen Bureau (EMA) http://www.ema.europa.eu.
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1. PREVENAR 13* Summary of Product Characteristics
2. http://www.bcfi  .be
* Handelsmerk

Voor informatie over de veiligheid van dit product, gelieve de bijgevoegde SPK te raadplegen.
PREVENAR 13® beschermt niet tegen ziektes veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae serotypes die niet in het vaccin zitten.  De doeltreffendheid van de toediening van 
PREVENAR 13® minder dan 5 jaar na het 23-valent pneumokokken polysacharide is niet gekend. PREVENAR 13® geeft geen 100% bescherming tegen de serotypen die zich 
in het vaccin bevinden en ook geen bescherming tegen serotypen die zich niet in het vaccin bevinden.  Overgevoeligheid (bijv. anafylaxie) voor een van de bestanddelen van 
PREVENAR 13® of een vaccin met difterietoxoïd is een contra-indicatie voor het gebruik van PREVENAR 13®. De vaakst gemelde lokale en/of systemische bijwerkingen (≥20%) in 
klinische onderzoeken met PREVENAR 13® waren roodheid, zwelling, gevoeligheid, verharding en pijn op de injectieplaats, bewegingsbeperking van de arm, verminderde eetlust, 
hoofdpijn, diarree, koude rillingen, vermoeidheid, huiduitslag en verergering van of nieuw optredende gewrichts- of spierpijn. Bij volwassenen van 18-49 jaar zonder eerdere 
vaccinatie tegen pneumokokken, zijn de lokale en systemische reacties gemiddeld  hoger dan bij oudere personen (50-59 en 60-64 jaar). Bij volwassenen is geen drempel 
vastgesteld voor de antilichaamconcentratie die bescherming geeft. De klinische betekenis van het verschil in functionele antilichaamtiters tussen de serotypen of tussen deze 
bekomen met  PREVENAR 13® of met het polysacharide pneumokokkenvaccin is onbekend. Veiligheids- en immunogeniteitsgegevens zijn niet beschikbaar voor volwassenen 
van jonger dan 68 jaar met een eerdere vaccinatie met het pneumokokken  polysacharide vaccin.  Voor PREVENAR 13® zijn beperkte veiligheids- en immunogeniteitsgegevens 
beschikbaar voor patiënten met sikkelcelziekte , transplantatie van allogene hematopoëtische stamcellen of een HIV-infectie, maar niet voor andere patiëntengroepen met een 
immuundefi ciëntie. Vaccinatie dient op individuele basis te worden overwogen. Bij personen met een immuundefi ciëntie of met een verminderde immuunresponsiviteit als gevolg 
van behandeling met immunosuppressiva kan de antilichaamrespons verminderd zijn. De  onderzoeken waren niet opgezet om verschillen in immuunrespons tussen specifi eke 
patiëntengroepen en degenen zonder onderliggende comorbide aandoeningen vast te stellen. Voor PREVENAR 13® zijn beperkte veiligheids- en immunogeniteitsgegevens 
beschikbaar voor immunocompetente volwassenen tussen 18 en 49 jaar met co-morbiditeiten. De antilichaamresponsen op PREVENAR 13gelijktijdig toegediend met het 
driewaardig griepvaccin waren lager dan wanneer PREVENAR 13 alleen was toegediend. De klinische  betekenis daarvan is niet bekend. Productie van B-geheugencellen is niet 
onderzocht met PREVENAR 13® bij volwassenen. 
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DÉNOMINATION DU MEDICAMENT  : Prevenar 13 suspension injectable.  Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué (13-valent, adsorbé).  
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : 1 dose (0,5 ml) contient : Polyoside pneumococcique sérotype 1 2,2μg ; Polyoside pneumococcique 
sérotype 3 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 4 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 5 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 6A 
2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 6B 4,4μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 7F 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 9V 2,2μg ; 
Polyoside pneumococcique sérotype 14 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 18C 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 19A 2,2μg ; 
Polyoside pneumococcique sérotype 19F 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 23F 2,2μg, conjugué à la protéine vectrice CRM

197
 et adsorbé sur 

phosphate d’aluminium (0,125 mg d’aluminium).  FORME PHARMACEUTIQUE : Suspension injectable.  Le vaccin se présente sous la forme d’une 
suspension homogène blanche.  INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Immunisation active pour la prévention des infections invasives, pneumonie et otite 
moyenne aiguë causées par Streptococcus pneumoniae chez les nourrissons, les enfants et les adolescents âgés de 6 semaines à 17 ans. Immunisation 
active pour la prévention des infections invasives et de la pneumonie, causées par Streptococcus pneumoniae chez les adultes âgés de 18 ans et plus et 
les personnes âgées. Prevenar 13 doit être utilisé selon les recommandations offi cielles qui tiennent compte du risque des infections invasives et de la 
pneumonie dans les différentes classes d’âge, des comorbidités sous-jacentes ainsi que de la variabilité de l’épidémiologie des sérotypes en fonction des 
zones géographiques. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Les schémas vaccinaux avec Prevenar 13 doivent suivre les recommandations 
offi cielles. Posologie Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans Il est recommandé que les nourrissons qui ont reçu une première dose de 
Prevenar 13 terminent le schéma de vaccination avec Prevenar 13. Nourrissons âgés de 6 semaines à 6 mois Primovaccination en trois doses Le 
schéma vaccinal recommandé comprend quatre doses, de 0,5 ml chacune. La primovaccination chez le nourrisson comprend trois doses, la première 
dose étant généralement administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses. La première dose peut être administrée 
dès l’âge de six semaines. La quatrième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Primovaccination en deux doses Comme 
alternative, lorsque Prevenar 13 est administré dans le cadre d’un programme de vaccination généralisé chez le nourrisson, un schéma à trois doses, de 
0,5 ml chacune, peut être utilisé. La première dose peut être administrée à partir de l’âge de 2 mois puis une deuxième dose 2 mois plus tard. La troisième 
dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 
15 mois. Prématurés (< 37 semaines de gestation) 
Chez les prématurés, le schéma vaccinal 
recommandé comprend quatre doses, de 0,5 ml 
chacune. La primovaccination chez le nourrisson 
comprend trois doses, la première dose étant 
administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle 
d’au moins un mois entre les doses. La première 
dose peut être administrée dès l’âge de six 
semaines. La quatrième dose (rappel) est 
recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. 
Nourrissons et enfants non vaccinés âgés ≥ 7 mois 
Nourrissons âgés de 7 à 11 mois Deux doses, de 
0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins un 
mois entre les doses. Une troisième dose est 
recommandée au cours de la deuxième année de 
vie. Enfants âgés de 12 à 23 mois Deux doses, de 
0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins 2 
mois entre les doses. Enfants âgés de 2 à 17 ans 
Une seule dose de 0,5  ml. Schéma vaccinal de 
Prevenar 13 pour les nourrissons et enfants 
préalablement vaccinés par Prevenar (7-valent) 
(sérotypes 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F et 23F de 
Streptococcus pneumoniae) Prevenar 13 contient 
les 7 mêmes sérotypes que ceux inclus dans 
Prevenar et utilise la même protéine vectrice 
CRM197

. Les nourrissons et enfants qui ont 
commencé la vaccination par Prevenar peuvent 
passer à Prevenar 13 à tout moment du schéma. 
Jeunes enfants (12-59 mois) complètement 
immunisés avec Prevenar (7-valent) Les jeunes 
enfants qui sont considérés comme complètement 
immunisés avec Prevenar (7-valent)  doivent 
recevoir une dose de 0,5 ml de Prevenar 13 afi n 
d’induire une  réponse immunitaire vis-à-vis des 6 
sérotypes additionnels. Cette dose de Prevenar 13  
doit être administrée au moins 8 semaines après la 
dernière dose de Prevenar ( 7-valent). Enfants et 
adolescents âgés de 5 à 17  ans Les enfants 
âgés de 5 à 17 ans peuvent recevoir une seule dose 
de Prevenar 13 s’ils ont préalablement été vaccinés 
avec une ou plusieurs doses de Prevenar. Cette dose 
de Prevenar  13 doit être administrée au moins 
8  semaines après la dernière dose de Prevenar 
(7-valent). Adultes âgés de 18 ans et plus et 
personnes âgées Une seule dose. La nécessité de 
revaccination avec une dose supplémentaire de 
Prevenar 13 n’a pas été établie. Indépendamment 
du statut de primo vaccination pneumococcique, si 
l’utilisation du vaccin polyosidique 23 valent est 
considérée appropriée, Prevenar 13 doit être 
administré en premier. Populations particulières Les 
personnes ayant des affections sous-jacentes les 
prédisposant à des infections invasives à 
pneumocoque (comme la drépanocytose ou une 
infection à VIH), y compris celles qui ont été 
vaccinées antérieurement avec une ou plusieurs 
doses de vaccin 23-valent pneumococcique 
polyosidique, peuvent recevoir au moins une dose 
de Prevenar 13. Chez les personnes ayant bénéfi cié 
d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques 
(GCSH), le schéma vaccinal recommandé comprend 
quatre doses de Prevenar 13, de 0,5 ml chacune. La 
primovaccination comprend trois doses, la première 
dose étant administrée 3 à 6 mois après la GCSH et 
avec un intervalle d’au moins 1 mois entre les 
doses. Une quatrième dose (rappel) est 
recommandée 6 mois après la troisième dose. 
Mode d’administration Le vaccin doit être 
administré par voie intramusculaire. Les sites 
recommandés sont la face antérolatérale de la 
cuisse (muscle vaste externe) chez les nourrissons, 
ou le muscle deltoïde du bras chez les enfants et les 
adultes. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité 
aux substances actives ou à l’un des excipients ou à 
l’anatoxine diphtérique. Comme pour les autres 
vaccins, l’administration de Prevenar 13 doit être différée chez un enfant présentant une maladie fébrile aiguë sévère. En revanche, une infection mineure, 
telle qu’un rhume, ne doit pas conduire à différer la vaccination. EFFETS INDESIRABLES : L’analyse des taux de déclaration depuis la commercialisation 
suggère un risque potentiel accru de convulsions, accompagnées ou non de fi èvre, et d’épisodes d’hypotonie-hyporéactivité (EHH ) en cas d’administration 
concomitante de Prevenar 13 et d’Infanrix hexa par rapport à l’administration de Prevenar 13 seul. Les effets indésirables rapportés lors des études 
cliniques ou depuis la commercialisation sont listés dans cette rubrique pour tous les groupes d’âge, par classe d’organe, en ordre décroissant de 
fréquence et de gravité. La fréquence est défi nie comme  : très fréquent (≥1/10), fréquent (≥1/100,  <1/10), peu fréquent (≥1/1  000, <1/100), 
rare (≥1/10 000, <1/1 000), très rare (<1/10 000) ; et non déterminé (ne peut être estimé à partir des données disponibles). Nourrissons et enfants 
âgés de 6 semaines à 5 ans La sécurité du vaccin a été évaluée lors d’études cliniques contrôlées, au cours desquelles 14 267 doses ont été 
administrées à 4 429 nourrissons en bonne santé âgés d’au moins 6 semaines lors de la première vaccination et 11-16 mois lors de la dose de rappel. 
Dans toutes les études chez les nourrissons, Prevenar 13 a été co-administré avec les vaccins pédiatriques habituels. La sécurité chez 354 enfants (âgés 
de 7 mois à 5 ans) non préalablement vaccinés a également été évaluée. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les enfants âgés de 
6 semaines à 5 ans ont été des réactions au site de vaccination, de la fi èvre, de l’irritabilité, une perte d’appétit et une hypersomnie et/ou un sommeil 
diminué. Dans une étude clinique portant sur des nourrissons vaccinés à l’âge de 2, 3 et 4 mois, une augmentation des cas de fi èvre ≥ 38 °C ont été 
signalés chez les nourrissons vaccinés avec Prevenar (7-valent) de manière concomitante avec Infanrix hexa (28,3 % à 42,3 %) par  rapport à  ceux 
vaccinés avec Infanrix hexa seul (15,6 % à 23,1 %). Après une dose de rappel administrée entre l’âge de 12 et 15 mois, le taux de  fi èvre ≥ 38 °C était 
de 50,0 % chez les nourrissons vaccinés simultanément avec Prevenar (7-valent) et Infanrix hexa, contre 33,6 % chez ceux vaccinés avec Infanrix hexa 
seul. Ces réactions étaient généralement modérées (température égale ou inférieure à 39 °C) et transitoires. Une augmentation des réactions au site de 
vaccination a été rapportée chez les enfants âgés de plus de 12 mois par rapport aux taux observés chez les nourrissons au cours de la primovaccination 
par Prevenar 13. Effets indésirables au cours des études cliniques Au cours des études cliniques, le profi l de sécurité de Prevenar 13 a été 
comparable à celui de Prevenar. Les fréquences suivantes sont basées sur les effets indésirables issus des études cliniques Prevenar 13 et considérés 

comme liés à la vaccination  : Affections du système immunitaire: Rare  :Réaction 
d’hypersensibilité dont œdème facial, dyspnée, bronchospasme Affections du système 
nerveux: Peu fréquent  :Convulsions (y compris convulsions fébriles), Rare  : épisode 
d’hypotonie-hyporéactivité Affections gastro-intestinales: Très fréquent :Perte d’appétit 
Fréquent :Vomissement ; diarrhée Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent : Eruption ; urticaire ou éruption de type urticarienne Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration: Très fréquent : Fièvre ; irritabilité ; érythème, induration/tuméfaction ou douleur/sensibilité au site de 
vaccination ; somnolence ; sommeil de mauvaise qualité Erythème ou induration/tuméfaction au site de vaccination  de 2,5 cm–7,0 cm (après la dose de 
rappel et chez les enfants plus âgés [âgés de 2 à 5 ans]) Fréquent : Fièvre > 39°C ; altération des mouvements au site de vaccination  (due à la douleur) ; 
érythème ou induration/tuméfaction au site de vaccination  de 2,5 cm–7,0 cm (après vaccination chez le nourrisson) Peu fréquent : Erythème, induration/
tuméfaction > 7,0  cm au site de vaccination  ; pleurs Effets indésirables de Prevenar 13 depuis la commercialisation Bien que les effets 
indésirables suivants n’aient pas été observés au cours des études cliniques chez le nourrisson et l’enfant avec Prevenar 13, ils sont  considérés comme 
des effets indésirables de Prevenar 13, car ils ont été rapportés depuis la commercialisation. Ces effets indésirables provenant de la notifi cation spontanée, 
les fréquences ne peuvent être déterminées et sont donc considérées comme non connues. Affections hématologiques et du système lymphatique: 
Lymphadénopathie (localisée à la région du site de vaccination) Affections du système immunitaire: Réaction anaphylactique/anaphylactoïde comprenant 
le choc ; angioedème Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Erythème polymorphe Troubles généraux et anomalies au site d’administration : 
Urticaire au site de vaccination ; dermite au site de vaccination ; prurit au site de vaccination ; bouffée vasomotrice Information supplémentaire chez les 
populations particulières: Apnée chez les grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins). Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans 
La sécurité du produit a été évaluée chez 592 enfants âgés de 6 à 17 ans et 294 enfants âgés de 5 à 10 ans préalablement immunisés avec au moins 
une dose de Prevenar et chez 298 enfants âgés de 10 à 17 ans, qui n’avaient pas reçu de vaccin pneumococcique. Chez les enfants et adolescents âgés 
de 6 à 17 ans , les effets indésirables les plus fréquents étaient : Affections du système nerveux : Fréquent : Céphalées Affections gastro-intestinales: Très 

fréquent  : Diminution de l’appétit Fréquent  : 
Vomissement ; diarrhée Affections de la peau et du 
tissu sous-cutané  : Fréquent  : Eruption cutanée ; 
urticaire ou éruption à type d’urticaire Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration : Très 
fréquent  :Irritabilité  ; érythème au site de 
vaccination  ; induration/gonfl ement  ou douleur/
sensibilité au site de vaccination  ; somnolence  ; 
sommeil de mauvaise qualité ; sensibilité au site de 
vaccination (dont limitation des mouvements) 
Fréquent : Fièvre Il est possible que d’autres effets 
indésirables, préalablement observés chez des 
nourrissons et des enfants âgés de 6 semaines à 
5  ans, soient applicables à cette classe d’âge. 
Cependant, ils n’ont pas été observés dans cette 
étude, peut-être en raison de la petite taille de 
l’échantillon. Informations supplémentaires 
dans les populations particulières Les enfants 
et les adolescents ayant une drépanocytose, une 
infection à VIH, ou ayant bénéfi cié d’une greffe de 
cellules souches hématopoïétiques présentent des 
fréquences similaires d’effets indésirables, exceptés 
pour céphalées, vomissements, diarrhée, fi èvre, 
fatigue, arthralgies et myalgies qui étaient très 
fréquents. Adultes âgés de 18 ans et plus et 
personnes âgées La sécurité du produit a été 
évaluée dans 7 études cliniques incluant 91 593 
adultes âgés de 18 à 101 ans. Prevenar 13 a été 
administré à 48 806 adultes; 2616 (5,4 %) âgés de 
50 à 64 ans, et 45 291 (92,8 %) âgés de 65 ans et 
plus. L’une des 7 études incluait un groupe d’adultes 
(n=899) âgés de 18 à 49 ans ayant reçu Prevenar 
13 et n’ayant pas été vaccinés précédemment par le 
vaccin 23-valent pneumococcique polyosidique. 
Parmi les adultes vaccinés par Prevenar 13, 1916 
avaient déjà été vaccinés par le vaccin 23-valent 
pneumococcique polyosidique au moins 3 ans avant 
l’étude de vaccination, et 46 890 n’avaient pas été 
vaccinés par le vaccin 23-valent pneumococcique 
polyosidique. Une tendance à une fréquence plus 
faible des effets indésirables a été associée à un âge 
plus élevé ; les adultes âgés de plus de 65 ans (quel 
que soit leur statut de vaccination pneumococcique 
antérieur) ont présenté moins d’effets indésirables 
que les adultes plus jeunes, avec des effets 
indésirables plus courants chez les adultes les plus 
jeunes, âgés de 18 à 29 ans. Globalement, les 
catégories de fréquence étaient similaires dans tous 
les groupes d’âges, à l’exception des vomissements, 
très fréquents (≥ 1/10) chez les adultes âgés de 18 
à 49 ans et fréquents (entre 1/100 et 1/10) dans les 
autres groupes d’âges, et de la fi èvre, très fréquente 
chez les adultes âgés de 18 à 29 ans et fréquente 
dans les autres groupes d’âges. Une douleur/
sensibilité importante au site de vaccination ainsi 
qu’une limitation importante des mouvements du 
bras ont été rapportées très fréquemment chez les 
adultes de 18 à 39 ans, et fréquemment dans tous 
les autres groupes d’âges.Effets indésirables au 
cours des études cliniques Des réactions locales 
et des effets systémiques ont été recherchés 
quotidiennement après chaque vaccination pendant 
14 jours dans 6 études et pendant 7 jours dans 
l’étude restante. Les fréquences suivantes sont 
basées sur les effets indésirables considérés 
comme liés à la vaccination avec Prevenar 13 chez 
l’adulte: Troubles du métabolisme et de la nutrition 
Très fréquent : Diminution de l’appétit Affections du 
système nerveux: Très fréquent  : Céphalées 
Affections gastro-intestinales Très fréquent  : 
Diarrhée, vomissement (chez les adultes âgés de 18 
à 49 ans) Fréquent : Vomissement (chez les adultes 
âgés de 50 ans et plus) Peu fréquent  : Nausée 
Affections du système immunitaire: Peu fréquent : 
Réaction d’hypersensibilité incluant œdème de la 
face, dyspnée, bronchospasme Affections de la 

peau et du tissu sous-cutané: Très fréquent : Eruption Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Très fréquent : Frissons, fatigue, érythème 
au site de vaccination  ; induration/gonfl ement  au site de vaccination ; douleur/sensibilité  au site de vaccination (douleur/sensibilité importante au site de 
vaccination très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans); limitation des mouvements du bras (limitation importante des mouvements du bras très 
fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans) Fréquent : Fièvre (très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 29 ans) Peu fréquent : Lymphadénopathie 
localisée  à la région du site de vaccination. Troubles musculo-squelettiques et systémiques Très fréquent : Arthralgies, myalgies Globalement, aucune 
différence signifi cative n’a été observée dans les fréquences des effets indésirables quand Prevenar 13 a été administré à des adultes déjà vaccinés avec 
le vaccin pneumococcique polyosidique. Informations supplémentaires dans les populations particulières Des adultes ayant une infection à VIH 
présentent des fréquences similaires d’effets indésirables, à l’exception de la fi èvre et des vomissements qui étaient très fréquents et des nausées qui 
étaient fréquentes. Des adultes ayant bénéfi cié d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques présentent des fréquences similaires d’effets 
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Le premier et seul VACCIN CONJUGUÉ CONTRE
LE PNEUMOCOQUE pour tous les groupes d’âge1,2

IN BELGIË NEEMT DE INCIDENTIE VAN 
INVASIEVE PNEUMOKOKKENINFECTIES 
(VOORNAMELIJK PNEUMONIE 
MET BACTERIËMIE) TOE VANAF 
DE LEEFTIJD VAN 50 JAAR EN IS 
AANZIENLIJK HOGER BIJ 65-PLUSSERS 
(35 TOT 50 PER 100.000 PER JAAR) EN 
BIJ PATIËNTEN MET EEN CHRONISCHE 
PATHOLOGIE (ZOALS CHRONISCHE 
HART-, LONG- EN LEVERZIEKTE EN 
ROKERS).  

Twee derde van alle pneumokokkenbacteri-
emies komt voor bij 50-plussers.1 De medi-
sche impact van een invasieve pneumokok-
keninfectie (IPI) is aanzienlijk. Laten we dat 
in enkele cijfers bekijken. Nog in België stelt 
men vast dat bij de volwassenen van 50 tot 
64 jaar die in het ziekenhuis worden opgeno-
men wegens een invasieve pneumokokken-
infectie 74% een comorbiditeit heeft, 42% 
wordt overgebracht naar de intensieve zorg 
voor gemiddeld 6 dagen, 22% het ziekenhuis 
verlaat met blijvende symptomen en 13% 
overlijdt.2 Bij pneumokokkenbacteriëmie is 
het sterftecijfer 20% bij 65-plussers en 40% 
bij 85-plussers.1 
De sterftecijfers geassocieerd met IPI zijn 
hoog gebleven, ondanks duidelijke behan-
delingsrichtlijnen en het gebruik van zeer 
doeltreffende antibiotica.3 De resistentie 
tegen antibiotica blijft immers aanzienlijk. 
In 2013 vertoonde 10,8% van de pneumo-
kokken een verminderde gevoeligheid voor 
penicilline. De resistentie tegen tetracycline 
bedroeg 23,8%. De prevalentie van de resis-
tentie tegen erythromycine was 24,1% met 
een nagenoeg volledige kruisresistentie te-
gen alle neomacroliden en clindamycine.1

Slechte bekendheid van 
vaccinatie tegen pneumonie4 
Om een beter inzicht te krijgen in de per-
ceptie van pneumonie bij volwassenen werd 
een grote Ipsos-studie uitgevoerd bij meer 
dan 9.000 50-plussers in Europa. Enkele 
opvallende cijfers uit deze studie: 39% van 
de respondenten denkt dat pneumonie al-

leen behandeld kan worden en dat er dus 
geen middel bestaat om het te voorkomen, 
slechts 24% denkt dat pneumonie meer do-
den veroorzaakt dan verkeersongevallen, 
terwijl pneumonie 4 keer meer doden ver-
oorzaakt dan verkeersongevallen in Euro-
pa. Als een van de redenen waarom ze niet 
gevaccineerd zijn, haalt 55% het feit aan dat 
hun arts het nooit heeft voorgesteld. Tot slot 
zegt slechts 16% van de patiënten met het 
hoogste risico op een pneumonie gevacci-
neerd te zijn. 

Vaccinatie tegen pneumonie lijkt nog steeds 
slecht bekend te zijn. De rol van de artsen, 
ondersteund door voorlichtingscampagnes, 
is dus cruciaal om de patiënten te informeren 
over pneumonie, maar ook over de preventie 
ervan door middel van vaccinatie.

Pneumokokkenvaccinatie bij 
volwassenen in de praktijk1 : 
Voor wie?  De doelgroepen
1) Hoogrisicopatiënten: personen van 19 

tot 85 jaar met verhoogd risico zoals 
asplenie, HIV+, verminderde immuun-
afweer, of cochleair implantaat;

2) Comorbiditeit: Volwassenen van 50 
tot 85 jaar met een chronische ziekte 
(hart, long, lever, nier) en rokers; 

3) Gezonde personen tussen 65 en 85 jaar

50+

Hoe?
Vaccinatieschema van de Hoge Gezond-
heidsraad

* PPV23: 23-valent pneumokokken polysaccchari-
de vaccin

• Bij de 50-plussers met comorbiditeit en 
bij de gezonde personen tussen 65 en 85 
jaar wordt geen rappel meer aanbevolen. 

• Alleen bij de hoogrisicopatiënten wordt 
om de vijf jaar een rappel met PPV23 
aanbevolen.

Wanneer?
In de dagelijkse praktijk zal men idealiter 
de periode van de vaccinatie tegen griep 
aangrijpen om het vaccin tegen pneumo-
kokken ter sprake te brengen. De doel-
groepen voor de vaccins tegen griep en 
pneumokokken - namelijk volwassenen 
met een comorbiditeit en oudere gezonde 
volwassenen – stemmen immers overeen.  

 Dr Ph. Malaise

Artikel gerealiseerd door De medische  
referentie op verzoek van Pfizer.
160632 – Juli 2016
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Pneumokokkenvaccinatie:
een immunisatiestrategie 
in volle evolutie.

De volledige vaccinatiefiche van de Hoge Gezondheidsraad  
met betrekking tot de vaccinatie tegen pneumokokken bij  
volwassenen kan geraadpleegd worden door de onderstaande 
QR-code te scannen.

•  Volwassenen nooit gevaccineerd tegen 
pneumokokken: 

31 raneverP tem kjirgnaleb si teH  ® 
te starten

Ten minste
8 weken later

PREVENAR 13® PPV23*

•  Volwassenen eerder gevaccineerd 
met PPV23*:

≥ 1 jaar

PREVENAR 13®Al gevaccineerd 
met PPV23*
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D e niet-infectieuze acute compli-
caties van kankerpatiënten ma-
nifesteren zich hoofdzakelijk op 

drie niveaus (1):
- het zenuwstelsel door medullaire 

compressie, intracraniale hyperten-
sie of hydrocefalie;

- de thorax met venacavasyndroom, 
pericardexsudaat met/zonder en 
pleura-exsudaat, pulmonale trom-
bo-embolische events en zelfs mas-
sale hemoptoe;

- het abdomen, door darm-, gal- of 
urinewegobstructies en inflamma-
toire intestinale veranderingen, net 
als hemorragische complicaties.

Als we ons concentreren op longkanker, 
stellen we in ongeveer één op de vijf 
gevallen acute respiratoire complicaties 
vast. Deze complicaties manifesteren 
zich klinisch in dyspneu (62,8%), hoes-
ten (17,7%), pijn aan de borst (11,5%) en 
hemoptoe (8,0%) (2).
Pleura-exsudaat wordt meestal aange-
troffen in geval van longkanker (37,5% 

van de gevallen). Andere vormen van 
kanker (borst, colon-rectum, urinewe-
gen, lymfomen) zijn in vrijwel gelijke 
verhoudingen de oorzaak (3). Maar de 
diagnose van dit exsudaat lijkt niet al-
tijd vanzelfsprekend. Toch niet volgens 
de studie die uitwees dat het in bijna de 
helft van de gevallen pas bij de autopsie 
aan het licht komt.
Pericardexsudaat, dat werd onderzocht 
in de algemene bevolking en in afwezig-
heid van andere symptomen, is meestal 
van idiopathische aard (34 tot 46%) maar 
kan kanker aan het licht brengen (4 tot 
15% van de gevallen), vooral in geval 
van tamponade (4). Als dit symptoom 
aanwezig is, moet men ook in de eerste 
plaats denken aan longkanker (40%), 
minder frequent aan borstkanker (22%) 
of aan een lymfoom (15%) (5).

 “Wat we in elk geval ook moeten ont-
houden uit epidemiologische studies,” 
benadrukt prof. Berghmans, “is dat 
niet alle vormen van exsudaat die wor-
den aangetroffen bij een kankerpatiënt 

noodzakelijkerwijze van oncologische 
oorsprong zijn!” Ze kunnen idiopathisch 
zijn (32-33%), infectieus (5%), het gevolg 
van bestraling (3-10%) of verband hou-
den met nierinsufficiëntie (1%) (6). In de 
tabel vindt u een overzicht van de oor-
sprong en de specificiteit van paraneop-
lastische syndromen (7) (Tabel 1).

Welk beleid voorstellen?
In geval van pleura-exsudaat
Aangezien de diagnose ‘maligniteit’ niet 
absoluut noodzakelijk is om het exsu-
daat alvast te behandelen, stellen be-
paalde auteurs voor om pas aanvullen-
de onderzoeken uit te voeren vanaf het 
moment waarop de diagnose noodza-
kelijk lijkt. Als op CT-scan en met thora-
cocentese met/zonder pleurabiopsie het 
exsudatieve karakter van de vloeistof is 
gebleken, kan men in die gevallen een 
thoracoscopie voorstellen (8). Ook van 
cytologie is aangetoond dat het nuttig V
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❚ EUROPEAN LUNG CANCER CONFERENCE ■

Pleura- en pericardexsudaat en longkanker: 
agressiviteit loont
Pleura- en pericardexsudaat zijn enkele van de frequentst 
voorkomende complicaties bij kankerpatiënten. Maar ze 
zijn niet altijd van oncologische oorsprong. Toch is het 
cruciaal om een snelle en correcte diagnose te stellen, 
omdat ze een grote prognostische en operationele impact 
hebben bij longkankerpatiënten. De behandeling moet dus 
agressief zijn. “Vrijwel systematisch”, meent prof. Thierry 
Berghmans (Bordet-instituut, ULB) in het kader van een 
educatieve sessie tijdens het ELCC-congres (European 
Lung Cancer Conference).

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Tabel 1: 
Paraneoplastische etiologie van pleura-exsudaat bij kankerpatiënten.

Symptomatic MPE which responds to 
thoracentesis

Chest CT

No evidence for 
trapped lung

Medical thoracoscopy 
with talc poudrage

Standard chest tube
 with 

sclerosing agent

Tunneled pleural catheter 
± sclerosing agent

Evidence for 
trapped lung

Tunneled pleural 
catheter

If patient is an 
optimal candidate

Decortication

Loculations 
present

Tunneled pleural 
catheter

+ intra-pleural lytics

Medical thoracoscopy
± lytics through 

chest tube

Standard chest tube 
± lytics

If patient is an 
optimal candidate

Decortication VATS

Figuur 1: 
Model voor de behandeling van pleura-exsudaat.

Figuur 2: 
Slaagkansen en complicatierisico’s van de verschillende technieken  
voor de behandeling van pericardexsudaat.

OORZAAK COMMENTAAR

Lokale effecten van de tumor

Lymfatische obstructie Overheersend mechanisme dat de opstapeling van pleuravocht verklaart

Bronchiale obstructie met pneumonie Parapneumonisch exsudaat; sluit de operabiliteit van kanker niet uit

Bronchiale obstructie met atelectase Transsudaat; sluit de operabiliteit van longkanker niet uit

Trapping in de longen Transsudaat, gerelateerd aan een uitgebreide implicatie van de tumor ter hoogte  
van het viscerale pleura

Chylothorax Ruptuur of breuk van het thoracale kanaal; lymfomen zijn een van de voornaamste 
oorzaken

Superieur venacavasyndroom Transsudaat; gerelateerd aan een verhoging van de veneuze systemische druk

Systemische effecten van de tumor

Longembolie Toestand van hypercoagulabiliteit

Hypoalbuminemie Serumalbumine <1,5d/dl; geassocieerd met anasarca

Iatrogene oorsprong

Chemotherapie – vroege complicatie Pleuritis 6 weken tot 6 maanden na stopzetting van de bestraling

Chemotherapie – late complicatie Mediastinale fibrose, constrictieve pericarditis, obstructie van de vena cava

Methotrexaat Pleuritis of exsudaat; met/zonder rode bloedlichaampjes. Eosinofilie

Procarbazine Bloedeosinofilie; koorts en rillingen

Cyclofosfamide Pleuropericarditis

Mitomycine/bleomycine Exsudaat geassocieerd met een interstitiële aandoening

0 20 40 60 80 100

Chirurgische technieken

Percutane 
pericardiotomie

Pericardiale sclerotherapie

Drainage met katheter

Pericardiocentese

Bijwerkingen

Slaagpercentage



I 33 

De Specialist 90 ❚ 22 september 2016www.despecialist.eu

kan zijn, maar de negatieve predictieve 
waarde ervan is gering vergeleken met 
kwantitatieve PCR. De neoplastische cel-
len zijn namelijk in slechts 50-60% van 
de gevallen zichtbaar (9). In sommige 
gevallen verdient deze techniek de voor-
keur boven een thoracoscopie, omdat 
dit een invasief onderzoek is (9). Voor 
biomarkers, CEA in het bijzonder, heeft 
een meta-analyse van 45 studies aan-
getoond dat dit een zwakke sensitiviteit 
(54%) maar een goede specificiteit (94%) 
en een goed waarschijnlijkheidsquoti-
ent heeft. Daarom is het een interessant 
onderzoek, naast de klinische evaluatie 
(10).
Een PET-scan met fluorodeoxyglucose 
heeft een goede negatieve predictieve 
waarde maar een zwakke specificiteit 
(11).
“Ongeacht de diagnostische techniek 
moeten alle troeven worden uitge-
speeld. De aanwezigheid van pleura-ex-
sudaat heeft namelijk een aanzienlijke 
invloed op de prognose, vooral in het 
cT4-stadium (2% op vijf jaar versus 29% 
in afwezigheid ervan) (12)”. Dezelfde 
opmerking geldt in aanwezigheid van 
pericardexsudaat (13). Op de vraag of 
een pulmonale of tumorale resectie ge-
rechtvaardigd blijft in geval van kwaad-
aardig pleura-exsudaat, is er nog geen 
antwoord (14).

In geval van pericardexsudaat

Dyspneu en orthopneu domineren het 
klinische beeld in geval van pericar-
dexsudaat. Vaak gaan deze symptomen 
gepaard met pijn en hoesten (6). Deze 
patiënten hebben ook tachycardie en 
een verhoogde jugulaire druk. Als het 
exsudaat van neoplastische oorsprong 
is, zullen tot slot vaker een tampona-
de, een paradoxale pols (> 10mmHg) 
gerelateerd aan de equivalentie van de 
pericardiale druk en de druk in het lin-
kerventrikel worden teruggevonden, en 
turgescentie van de jugulaire aders als 
het exsudaat idiopathisch is (15).

Meerdere therapeutische 
opties
Er bestaan meerdere therapeutische op-
ties in geval van pleura-exsudaat. Maar 
buiten sclerotherapie is de therapie-
trouw nooit echt goed. Het is echter mo-
gelijk om zich te houden aan een ‘een-
voudig’ therapeutisch schema met een 
hoofdzakelijk palliatief doel (Figuur 1) 
(16). Dit schema – dat overigens eenvou-
digweg observeren wanneer de patiënt 
a- of paucisymptomatisch is niet uitsluit 
– is bij voorkeur talkage (3), een techniek 
die een graad van sclerosering van meer 
dan 90% mogelijk maakt en die lichtjes 
superieur is aan de resultaten die wor-
den verkregen met doxycycline of ble-
omycine (17, 18). Talk is ook het sclerose-
rende middel dat de minste complicaties 
en bijwerkingen veroorzaakt (19).

Voor pericardexsudaat was een subxy-
foïdale pericardiostomie lang de voor-
keurstechniek (20). Van de percutane in-

terventies is pericardiocentese duidelijk 
de techniek die aanleiding geeft tot het 
hoogste aantal recidieven (21). Maar deze 
techniek veroorzaakt ook de minste ern-
stige bijwerkingen (20,5%, ongeacht het 
gebruikte product) (22). Chirurgie geeft 
een slaagpercentage van bijna 90%, met 
een zeer aanvaardbare hoeveelheid bij-
werkingen (< 5%). Dat is niet het geval 
voor percutane pericardiotomie met bal-
lon (doeltreffendheid: 90,4%; percenta-
ge proceduregerelateerde complicaties: 
32,0%) (Figuur 2) (22). Het is dan ook de 
voorkeursbehandeling wanneer de toe-
stand van de patiënt het toelaat. ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez, 
naar de uiteenzetting van Thierry 
Berghmans
Bordet-instituut, ULB
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Nieuws van de ESC 2016

Deze zomer (27–31 augustus) vond in Rome het jaarlijkse 
congres van de European Society of Cardiology plaats.  

De Specialist biedt u een kort overzicht.
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 Cardiopoëtische cellen  
bij gevorderd hartfalen? 

U it de studie CHART-1 (Congestive Heart Failure Cardiopoietic Regene-
rative Therapy) blijkt dat er geen voordeel is voor het primaire evalu-

atiecriterium, maar ze levert toch wat interessante informatie op. Mogelijk 
speelt de ernst van het hartfalen bij aanvang een rol… 
In CHART-1, waarvan de resultaten werden gepresenteerd door Jozef Bar-
tunek (Aalst, België), werd een therapie met cardiopoëtische cellen afkom-
stig van gedifferentieerde mesenchymateuze cellen en endomyocardiaal 
toegediend (n = 151), vergeleken met een nepprocedure (n = 120) bij pati-
enten met een symptomatisch hartfalen en een ernstige linkerventrikeldis-
functie met een ejectiefractie van 35% of minder (abstract 1229). De patiën-
ten waren afkomstig uit 39 centra uit Europa en Israël. 

De resultaten na 39 weken laten geen significant verschil zien voor het sa-
mengestelde primaire eindpunt, waaronder de algemene mortaliteit, events 
die wijzen op een verergering van het hartfalen, de levenskwaliteit, de af-
stand gelopen in 6 minuten, het eindsystolische volume van de linkerven-
trikel en de ejectiefractie. 

Daarentegen blijkt uit een complementaire analyse dat de celtherapie nuttig 
kan zijn bij patiënten die bij aanvang een hoog einddiastolisch volume (tus-
sen 200 en 370ml) hebben. De behandeling werd goed verdragen. 
Volgens J. Bartunek zullen deze observaties ertoe bijdragen dat we beter de 
patiënten met hartfalen kunnen selecteren die waarschijnlijk in aanmerking 
komen voor een celtherapie. ❚

Hartfalen: wat DANISH  
aan het licht brengt 

De totale overleving wordt niet beter wanneer we bij patiënten met een 
niet-ischemisch hartfalen een cardioverter-defibrillator inplanten. Wel 

vermindert het het risico op plotselinge dood met de helft. 

Zoals Lars Kober (Kopenhagen, Denemarken) in de Hot Lines-sessie DANISH 
uitlegde, werd in een gerandomiseerde, gecontroleerde en multicentrische 
Deense studie de inplanteerbare cardioverter-defibrillator vergeleken met 
de gewone behandeling van patiënten met een niet-ischemisch, systolisch, 
symptomatisch hartfalen (n = 556) (abstract 1220). Een groot deel van de 
patiënten (58%) kreeg in de twee groepen een resynchronisatietherapie. 
Volgens de huidige ESC-aanbevelingen krijgt de inplanteerbare cardioverter-
defibrillator een aanbeveling 1A bij hartfalen van ischemische oorsprong, voor 
patiënten in de NYHA-klassen II/III die een ejectiefractie van de linkerventrikel 
van 30% of minder hebben. Bij niet-ischemisch hartfalen gaat het om een 
aanbeveling 1B. 

Na een mediane follow-up van 67,6 maanden bedroeg de algemene sterfte (het 
primaire evaluatiecriterium) 21,6% in de groep met cardioverter-defibrillator, 
en 23,4% in de controlegroep (p = 0,28). De incidentie van plotselinge dood 
bedroeg daarentegen respectievelijk 4,3 en 8,2% (p = 0,005). Uit de analyse van 
de resultaten volgens leeftijd, blijkt er een significante vermindering van de 
sterfte door alle oorzaken te zijn bij patiënten jonger dan 68 jaar. Het percentage 
onnodige schokken in de groep met ICD bedroeg 5,9%. 
De presentatie ging gepaard met een gelijktijdige publicatie in de New England 
Journal of Medicine. ❚
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Als we hierover nadenken… 

De presentatie werd becommentari-
eerd door Stephan Gielen (Detmold, 

Duitsland). Die wees erop dat de rol van 
het NPC1L1-eiwit (Nieman-Pick C1-Like1), 
het doelwit van ezetimibe, aanvankelijk 
duidelijk aangetoond was in genetische 
studies (2), die tot de IMPROVE-IT-studie 
(3) en een meta-analyse (4) hebben ge-
leid. De resultaten daarvan tonen aan dat 
de combinatietherapie de incidentie van 
ernstige cardiovasculaire evenementen 
verlaagt bij patiënten met een hoog risico. 

De onderzoekers van HIJ-PROPER ver-
wachtten, net zoals de meeste experts, 
identieke resultaten. “Voorlopig kunnen 
we alleen maar toegeven dat het verschil 
tussen het aantal events niet significant 
is”, vertelde S. Gielen, maar hij wees er 
ook op dat de Kaplan-Meier-curves uiteen 
blijven lopen. 

Hoe verklaren we dat er blijkbaar een 
discordantie is tussen de resultaten van 
de HIJ-PROPER- en die van de IMPRO-
VE-IT-studie? S. Gielen wijst erop dat het 
aantal patiënten in de IMPROVE-IT- en de 
HIJ-PROPER-studie erg verschillend is: 
18.144 versus 1.734, of een verhouding 
van 1/10. De duur van de follow-up is ook 
erg verschillend: 6 jaar versus 3,9 jaar. 

De LDL-cholesterolwaarden na 1 jaar in 
de monotherapie met statine en in de 
combinatietherapie zijn respectievelijk 
69,9 en 53,2mg/dl in IMPROVE-IT, en 87,2 
en 67,5mg/dl in HIJ-PROPER. Het percen-
tage troponinepositieve acute coronaire 
syndromen is hoger in IMPROVE-IT, maar 
HIJ-PROPER is een Japanse studie, en in 
dat land is het cardiovasculaire risico het 
laagste ter wereld. 

Volgens S. Gielen is de afwezigheid van 
een klinisch voordeel voor de intensievere 
behandeling die uit de HIJ-PROPER-studie 
blijkt, waarschijnlijk het gevolg van vier 
factoren: het kleinere aantal deelnemers, 
de grotere proportie troponinenegatieve 
patiënten, de kortere duur van de follow-up 
en het lage cardiovasculaire risico in Japan. 
S. Gielen vermoedt dat er een significant 
verschil was geweest met een groter aantal 
deelnemers en een langere follow-up. 
Ten slotte moeten we nog wijzen op het 
belang van sitosterol bij de selectie van 
patiënten die het meeste kans maken om 
voordelen te halen uit een combinatie-
behandeling. “Het is een vaststelling die 
we toch moeten overwegen om hypo-
thesen op te stellen”, vertelde S. Gielen. 
Hij voegde eraan toe dat geen enkele 
prospectieve studie tot nu toe heeft aan-
getoond dat met sitosterol, marker voor 

de darmabsorptie van cholesterol, onder 
de patiënten met een acuut coronair syn-
droom men diegenen kan identificeren 
die in aanmerking komen voor ezetimibe. 
In een reviewstudie van een paar jaar ge-
leden kon geen correlatie worden aange-
toond tussen de sitosterolconcentratie en 
het cardiovasculaire risico (5). ❚

1. Hagiwara N ESC annual congress abstract 2016.
2. Murray W et al. Arteriolscler Thromb Vasc Biol 

2006;26:2433–8). http://atvb.ahajournals.org/
content/26/11/2433.full.pdf

3. Cannon CP et al. N Engl J Med 2015;372:2387–97 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1410489#t = abstract

4. Nubaumer B et al. Dtsh Arztebl Int 2016;113:445–
53. https://www.aerzteblatt.de/int/archive/
article/180413/Ezetimibe-statin-combination-
therapy-efficacy-and-safety-as-compared-with-
statin-monotherapy-a-systematic-review

5. Genser B et al. Eur heart J 2012;33:444–51. http://
eurheartj.oxfordjournals.org/content/33/4/444.long

HIJ-PROPER:  
LDL-statine + ezetimib = statine alleen?

In tegenstelling tot het resultaat van IMPROVE-IT, blijkt er in de HIJ-PRO-
PER-studie geen verschil te zijn in de twee benaderingen op het vlak van 

events. Maar misschien kwam de essentie pas in de analyse na de presentatie 
aan bod. 

De HIJ-PROPER-studie, waarvan de resultaten werden gepresenteerd door No-
bushisa Hagiwara (Tokio, Japan) heeft de combinatie van een statine die beschik-
baar is in Japan (pitavastatine) en ezetimibe vergeleken met de statine alleen bij 
patiënten die een acuut coronair syndroom hadden en een LDL-cholesterolwaar-
de die hoger lag dan 100mg/dl (1). De streefwaarde van LDL-cholesterol was la-
ger dan 70mg/dl voor de combinatietherapie, en 90 tot 100mg/dl voor de statine 
in monotherapie. 
De waarden van LDL-cholesterol in mono- en bitherapie waren respectievelijk 
84,6mg/dl en 65,1mg/dl na de follow-up van 3 jaar, bij een initiële waarde van 
respectievelijk 135,6mg/dl en 134,8mg/dl. Uit de resultaten blijkt er echter geen 
significant verschil te zijn tussen de twee groepen voor het primaire eindpunt, 
waaronder overlijdens ongeacht de oorzaak, niet-fatale vasculaire accidenten, 
onstabiele angina pectoris en de revascularisaties die nodig waren wegens een 
ischemie: 36,9% voor pitavastatine en 32,8% voor de combinatie pitavastatine + 
ezetimibe (HR = 0,89; p = 0,152). 
Bij de analyse van de subgroepen blijkt er evenwel een significant verschil te zijn 
ten gunste van de combinatietherapie, voor patiënten bij wie de sitosterolcon-
centratie minstens 2μg/ml bedroeg. Sitosterol wordt beschouwd als een marker 
voor de darmabsorptie van cholesterol. ❚

How to SAVE a life?

De SAVE-studie (Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints) laat zien dat CPAP (Con-
tinuous Positive Airway Pressure) niet levensreddend is bij patiënten met een 

slaapapneusyndroom en een coronaire hartziekte of cerebrovasculaire aandoening. 

Het staat vast dat het slaapapneusyndroom het cardiovasculaire risico verhoogt, maar 
de impact van CPAP op deze parameter is nog niet zo duidelijk. 
R. Doug McEvoy (Adelaïde, Australië) presenteerde de SAVE-studie, die tegelijkertijd 
in de New England Journal of Medicine werd gepubliceerd. Daarin werd CPAP in com-
binatie met de gebruikelijke behandeling vergeleken met de gebruikelijke behandeling 
op zich, bij 2.717 proefpersonen in de leeftijdsgroep 45 tot 75 jaar, die een matig tot 
ernstig slaapapneusyndroom en een coronaire of cerebrovasculaire ziekte hadden (1). 
Het primaire eindpunt was overlijden door een cardiovasculaire oorzaak, myocardin-
farct, CVA’s, alsook ziekenhuisopnamen wegens instabiele angina pectoris, hartinsuffi-
ciëntie of transitoir ischemisch accident. 
De CPAP was gemiddeld 3,3 uur per nacht in werking. De apneu-hypopneu-index 
(aantal apneus en hypopneus per uur registratie) verminderde van 29 events/uur tot 
3,7 events/uur. Helaas bleek uit de follow-up van 3,7 jaar dat deze verbetering van de 
index niet gepaard gaat met een grotere beheersing van het cardiovasculaire risico: 
met CPAP waren er 17% events, zonder CPAP 15,4% (p = 0,34).
De resultaten van de secundaire eindpunten tonen echter aan dat CPAP een significant 
gunstig effect heeft op het gesnurk, de slaperigheid overdag en de levenskwaliteit. ❚

1. McEvoy RD et al. ESC annual congress 2016, abstract 2224. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1606599

Geen aferese meer? 
63,4% van de patiënten met een hetero-
zygote familiale hypercholesterolemie bij 
wie een klassieke cholesterolverlagende 
behandeling en lipoproteïneaferese niet 
volstaan om de streefwaarde te bereiken, 
kan dankzij een behandeling met alirocu-
mab de aferesesessies stopzetten. 
De ODYSSEY ESCAPE-studie is een place-
bogecontroleerde fase III-studie die in de 
Verenigde Staten en Duitsland is uitge-
voerd bij 62 patiënten met een heterozy-
gote familiale hypercholesterolemie (1). 
De patiënten kregen een klassieke choles-
terolverlagende medicatie en LDL-aferese 
eenmaal per week of om de twee weken. 
De patiënten werden in twee groepen 
ingedeeld. Eén groep kreeg alirocumab, 
een PCSK9-remmer, en de andere een 
placebo. Tijdens de eerste 6 weken werd 

de aferese volgens het gebruikelijke sche-
ma uitgevoerd en tijdens de volgende 
12 weken werd de frequentie aangepast 
volgens de LDL-cholesterolconcentra-
tie die werd bereikt met alirocumab. De 
aferesesessie werd geannuleerd als de 
LDL-cholesterolconcentratie met 30% of 
meer gedaald was ten opzichte van de 
concentratie bij de start van de studie.
Bij inclusie bedroeg de LDL-cholesterol-
concentratie 191,6mg/dl in de placebo-
groep en 175,1mg/dl in de alirocumab-
groep. De overgrote meerderheid van de 
patiënten (90,2% in de alirocumabgroep 
en 85,7% in de placebogroep) vertoonde 
coronairlijden. Bij familiale hyperchole-
sterolemie wordt gestreefd naar een 
LDL-cholesterolconcentratie lager dan 
100mg/dl of lager dan 70mg/dl in geval 

van coronairlijden. 
De resultaten zijn gepresenteerd door Pa-
trick Moriarty (Kansas City, Verenigde Sta-
ten). Alirocumab verlaagde de LDL-chole-
sterolconcentratie met ongeveer 50%: 
93,3mg/dl versus 175,2mg/dl in de place-
bogroep. Het aantal aferesesessies kon 
met 75% worden verlaagd in de alirocu-
mabgroep en bij 63% van die patiënten 
konden ze zelfs volledig worden stopge-
zet. Alirocumab werd doorgaans goed 
verdragen.
Bij een analyse van de resultaten zei Eric 
Bruckert (Parijs, Frankrijk) dat de indicaties 
en de frequentie van aferesesessies ver-
schillen in de twee landen waar de studie 
is uitgevoerd, in casu de Verenigde Staten 
en Duitsland. Toch is het waarschijnlijk dat 
beide behandelingen complementair zijn, 

vooral bij patiënten met een hoge initiële 
LDL-cholesterolconcentratie bij wie zou 
moeten worden gestreefd naar een con-
centratie < 70mg/dl. Bij ongeveer de helft 
van de patiënten werden de afereseses-
sies voortgezet. Volgens E. Bruckert zou 
aferese pleiotrope effecten hebben. Hij 
zei tot slot dat aanvullende onderzoeken 
wenselijk zijn om na te gaan hoeveel pa-
tiënten met een ernstige familiale hyper-
cholesterolemie de aferese in het reële 
leven daadwerkelijk kunnen stopzetten. ❚

1. Moriatry PM et al. ESC annual congress 2016, 
abstract 3166 

Dr. Philippe Mauclet
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MAZDA CX-3

Voor wie niet kiezen kan...

Mazda heeft zich uiteindelijk 
niet eens zoveel tijd gegund 
om zijn volledige assortiment 

te vernieuwen. De Mazda 2, 3, 6, de CX-5 
SUV en de MX-5 roadster werden de af-
gelopen jaren onder handen genomen. 
Kwestie van de toekomst met het nodige 
zelfvertrouwen tegemoet te zien. Maar 
intussen werd het aanbod ook uitgebreid 
met een kleine crossover, die het bijzon-
der goed blijkt te doen in de verkoopsta-
tistieken. Ook bij ons kan de CX-3 fraaie 
cijfers voorleggen in dit segment – een 
segment overigens dat stevig aan het 
groeien is en op zijn eentje goed is voor 
50.000 nieuwe auto’s in ons land.

Goed over nagedacht
Mazda ging op een intelligente manier te 
werk bij het ontwerpen van de nieuwko-
mer. De CX-3 is immers in realiteit op het 

stadsmodel 2 gebaseerd. De crossover 
deelt met zijn broer de wielbasis (2,57m) 
en de principes van de voor- en de achter-
as. Aan de structuur daarentegen werd 
wel flink gesleuteld, met de bedoeling 
om overtollige kilo’s overboord te gooi-
en. Het resultaat? Een basisuitvoering die 
amper 1.230kg op de weegschaal zet. Een 
opvallende waarde, zeker als je weet dat 
de CX-3 met zijn lengte van 4,27m langer 
is dan de Renault Captur of de Nissan 
Juke. En ook dat is pure winst – zeker 
voor de zitplaatsen achterin, waar twee 
volwassenen over meer dan voldoen-
de ruimte beschikken. Qua kofferruimte 
scoort de CX-3 minder goed. De koffer is 
350l groot – wat de laagste waarde is in 
dit segment. Blijkbaar kan een mens toch 
niet alles hebben…
 
Op technisch vlak put Mazda uit zijn re-
centste SkyActiv efficiëntietechnologieën. 

Dat geldt niet alleen voor de transmissies 
(handgeschakelde of automatische zes-
bak), maar ook voor de vierwielaandrij-
ving, die van onder de grote CX-5 werd 
gehaald. Ook bij de motoren werden 

hightech oplossingen toegepast. Het 
aanbod bestaat uit een 2.0l ben-

zinemotor met een vermo-
gen van 120 of 150pk – wat 

overigens een opvallende 
cilinderinhoud is voor 
een voertuig met deze 
afmetingen. Wie liever 
dieselt, kan kiezen voor 
de 1.5l krachtbron met 
een vermogen van 105pk 

en een maximumkoppel 
van 270Nm. En milieuvrien-

delijk is deze laatste ook: de 
CO2-emissie bedraagt 105g/km. 

Verzorgd
Een van de eerste zaken die opvalt wan-
neer je plaatsneemt aan boord van de 
CX-3, is de zorg die aan de presentatie en 
aan de afwerking werd besteed. Het ge-
heel ziet er bijzonder ‘gelikt’ uit. Je vindt 
ook snel de ideale rijpositie achter het 

stuur – hoewel de voorste stoelen smal 
zijn en weinig zijdelingse steun bieden. 
Met de ergonomie zit het goed, dankzij de 
MZ Connect-interface, die gebruikmaakt 
van een centraal opgesteld scherm en 
een bedienwieltje waarmee je doorheen 
de menu’s kunt scrollen. Het systeem 
is gebruiksvriendelijk en vrij compleet, 
want het omvat ook een applicatielibrary 
(Facebook, Twitter) en een wifipunt in het 
interieur via de 3G-verbinding.

Op de weg valt de CX-3 meteen in de 
smaak. Dat geldt zeker voor de kleine 
diesel versie, die erg levendig voor de dag 
komt. Een polyvalent wagentje dus – en 
ook getalenteerd, want de Mazda scoort 
niet alleen op het vlak van het rijgedrag, 
maar ook op het vlak van het comfort, 
met onder meer een geluidsisolatie die 
we niet gewend zijn in deze categorie 
voertuigen. Ook de benzineversie ver-
dient heel wat lof, maar gek genoeg zit 
in die uitvoering minder vaart dan in de 
diesel. Maar wat er ook van zij, de CX-3 is 
een aangename verrassing… die er ook 
nog eens chic en aantrekkelijk uitziet! ❚

Arnaud Dellicour 

De CX-3, de kleine crossover van Mazda, is niet alleen 
bijzonder doeltreffend en overtuigend bij dagelijks 
gebruik, maar weet ook nog eens te charmeren  
met zijn aantrekkelijke look…

De 1.5l dieselmotor  
is milieuvriendelijk:  
zijn CO2-emissies  

blijven beperkt tot 
105g/km.
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Trend: eten bij wijnbouwers  
in de Bourgogne

Nog niet zo lang geleden werd een wijnliefhebber die op 
verkenning was in de wijnstreek in het slechtste geval 
aanzien als een verdachte en in het beste geval als een 
vreselijke… klootzak, als we dit woord durven gebruiken. De 
Franse wijnbouwers stonden immers niet echt bekend voor 
hun gastvrijheid en verdraagzaamheid. Deze traditie is aan 
het veranderen. Vandaag is er veel concurrentie tussen de 
wijnstreken en is de klant geliefd. Naast landbouwer is een 
wijnbouwer ook zakenman. De wijnbouwer 2.0 heeft goed 
ingezien dat hij er alle belang bij heeft om ook ‘restaurateur’ te 
zijn. La Maison d’Olivier Leflaive is een uitstekenede uitvalsbasis 
in de Bourgogne. Als je daar bent, moet je ook meteen twee 
andere adressen aandoen. Het eerste adresje circuleert onder 
insiders en is het zeer charmante gastenverblijf van Domaine 
Trapet. Het is van Jean-Louis Trapet, een emblematische, 
biodynamische wijnbouwer die de pinot noir aanvoelt zoals 
niemand van zijn soortgenoten dat kan. De wijnen van zijn hand 
zijn moeilijk te vinden, zo geliefd zijn ze. Het beste plan is om 
ze te gaan proeven in zijn Maison in combinatie met een lunch 
samengesteld uit eenvoudige producten. Damien Lippe zorgt 
voor de gezellige sfeer. In het bord komt men niets tekort, met 
doorregen ham, bœuf bourguignon geserveerd in een Staub 
cocotte, époisses gerijpt met marc de bourgogne en worst uit 
de streek “die Jean-Louis meebrengt uit Val d’Isère waar hij 
gaat skiën”, zo zegt men hier. Wat de wijnproeverij betreft is het 
meer dan aanbevolen om te opteren voor ‘Paradis’ (84 euro) 
die 8 glazen huiswijnen bevat van Gevrey-Chambertin, Gevrey-
Chambertin Premier Cru ‘Capita’ – of een assemblage van drie 
percelen geklasseerd als 1er cru –, Chapelle-Chambertin Grand 
Cru of Chambertin Grand Cru.  
Het tweede gastvrije adres is La Table Comte Senard in het 
dorp Aloxe-Corton op de bekende Colline. Ook daar kan je niet 
logeren maar krijg je wel de unieke gelegenheid om zeldzame 
wijnen te ontdekken. Het initiatief werd genomen door 
Philippe Senard, die intussen als hoofd van het domein werd 
afgelost door zijn dochter Lorraine. Volgens Philippe Senard is 
de gastvrijheid van wijnbouwers doorheen de jaren verloren 
gegaan: “Onze voorouders ontvingen de invoerders bij hen 
thuis. Ik denk dat we onze deuren opnieuw moeten openstellen 
voor bezoekers, niet alleen om flessen te verkopen maar als 
een terugkeer naar de bron om hen de complexiteit van ons 
terroir te tonen.” La Table Comte Senard is ondergebracht in 
oude stallen en streeft naar gezelligheid. De zaak bestaat uit 
enkele tafels met een draaiend plateau om de gerechten te 
laten circuleren. Voor 65 euro kan je de formule ‘découverte’ 
nemen en 8 wijnen proeven – Aloxe-Corton blanc Pinot Beurot, 
Premier Cru Les Valozières, Corton Grand cru Blanc – waarvan 
5 grands crus. In het bord vaste waarden - bœuf bourguignon 
of coq au vin – bereid volgens de regels van de kunst, namelijk 
met een heerlijke saus op basis van lie de Corton (wijnmoer).

-  La Maison d’Olivier Leflaive, 10, Place du Monument, 
21190 Puligny-Montrachet. Tel.: +33 3 80.21.37.65.  
www.olivier-leflaive.com  

-  La Maison du Domaine Trapet, 4, rue du Chêne,  
21220 Gevrey-Chambertin. Tel.: + 33 3 80.34.30.40.  
www.domaine-trapet.fr 

-  La Table d’Hôtes Comte Senard, 1, rue des Chaumes, 
21420 Aloxe-Corton. Tel.: +33 3 80.26.41.65.  
www.table-comte-senard.com 

Michel Verlinden

1.  Palo Alto, Tasson Snelstraat 35, 1060 Brussel. 
Tel.: 02/534.62.72. www.paloaltobru.be.  
Open van 12u tot 15u en van 19u tot 23u, 
gesloten op dinsdagavond en zondag.

Enerzijds de sfeer van het feestelijk aperitieven zoals 
ze dat kunnen in Milaan, de stad die met dit concept 
begonnen is; anderzijds de sfeer van de gezellige 
tapas uit Barcelona, de geboortestad van de partner 
van de eigenaar. Dit resulteert in een plaats die 
ingericht werd als een cosy salon – met gedempt 
licht – die plaats biedt aan een 30-tal verschillende 
gins. Elk van deze gins wordt gepresenteerd met 
de passende tonic. Deze toverdrankjes zijn nog 
lekkerder wanneer ze gecombineerd worden 
met uitstekende hapjes die de eetlust opwekken: 
bruschetta speck en taleggio – een opmerkelijke 
combinatie van het ruwe karakter van de ham en de 
notensmaak van de Italiaanse kaas – of carciofi alla 
giudia – een Romeinse bereiding van gefrituurde 
artisjokken met look. De hoofdgerechten bestaan 
uit een keuze aan eerlijke pastagerechten: alla 
Norma, carbonara… Ook orecchiette al ragu met 
zeer kwalitatieve ingrediënten – gehakt van bij Jack 
O’Shea – maar die toch wat pit missen. ▼

2.  Bart-à-Vin, Lange Slachterijstraat 3-5,  
2060 Antwerpen. Tel.: 0474/94.17.86.  
www.bartavin.be. Open van 12u tot 14u en van 
19u tot 21u, gesloten op zaterdag en zondag.

Deze zaak is gelegen in de buurt van het slachthuis 
en is ondergebracht in een oud gebouw waar 
men vroeger het vlees ontbeende. Met zijn 
oude slagerijtegeltjes van de jaren 30 behoort 
deze typische art-nouveauzaak tot het nationaal 
gastronomisch patrimonium. Eigenaar Bart 
Adriaenssens is zo slim geweest om dit decor te 
behouden. Hier word je verleid door de spontaneïteit 
en de ongedwongenheid in je bord. Als voorgerecht 
kan je kiezen tussen antipasti en fijne vleeswaren. 
De heerlijke Corsicaanse ham is zeker een aanrader. 
De suggesties veranderen elke dag: steak tartaar 
op dinsdag, gegrilde gamba’s op woensdag en 
op vrijdag natuurlijk vis. En alles wordt bereid 
voor de ogen van de gasten. De wijnen zijn lekker 
en origineel. Als echte wijnliefhebber biedt Bart 
een vrij beperkte wijnkaart – ongeveer 40 wijnen 
– maar verrijkt met zijn persoonlijk parcours in de 
Roussillon en zijn liefde voor Spanje.

3.  Au Tour du Vin, route d’Andenne 10, 5310 Eghezée. Tel.: 081/34.55.95. www.autourduvin.be.  
Open van 12u tot 14u en van 19u tot 21u (21.30u op vrijdag en zaterdag), gesloten op dinsdag, 
woensdag en zaterdagmiddag.

Au Tour du Vin stelt zich voor onder de noemer ‘bistronomie’ en schiet hiermee recht in de roos. Fijn gesneden 
Serranoham, typische Marokkaanse olijfolie, fleur de sel, een pepervat op tafel dat zijn naam waardig is, boter 
gedraaid in een verleidelijke halve parel, kaaskar van La Petite Ferme… Michaël Jacques en zijn team zien 
geen enkel detail over het hoofd en werken daarvoor samen met leveranciers uit de omgeving. De keuken van 
Manoé Graftiaux – lange tijd de rechterhand van Chai Gourmand – is even indrukwekkend als zijn gastvrijheid. 
In zijn handen verandert een simpel stukje spek in goud. Dit gekonfijte stukje vlees, dat een nacht in een 
marinade van look en bruine jus heeft gelegen, wordt een heerlijke velouté van vlees met groene spinazie. 
Ditzelfde talent gebruikt hij voor de vis, een goudbrasem die de chef insmeert met de aardse zuurheid van 
rode kool en het knapperige van koolrabi. Alles in het teken van de seizoenen. Wijn is een passie van Michaël 
Jacques en staat dan ook centraal. Zowel bekende namen (Jamet uit de Rhône), rijzende sterren (Hubert Lamy 
in Saint-Aubin) als enkele verrassingen (Mac Murray, Russian River Valley uit de Verenigde Staten). 
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Werkaanbod

PNEUMOLOOG gezocht voor zwanger-
schapsvervanging in Malle gedurende 
2 maand vanaf eind februari 2017. info 
en CV naar liesvanransbeeck@gmail.
com - 0476378449

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  
moderne kabinetten.
Interesse? annlissens@hotmail.com

Ik zoek collega voor associatie
Landelijke praktijk in Baasrode, mo-
menteel nog 4 maanden met Haio.
Gebruik van Careconnect en intro-
lution voor afsprakenbeheer.
www.praktijkklooster.be

Gezocht jonge huisarts m/v uitbouw 
duo-praktijk Aalst, aangenaam wer-
ken, wagen en secretariaat ter be-
schikking. 

Alles bespreekbaar. Tel. 0475/ 32 11 77.
Groepspraktijk te Kortenberg zoekt 
vierde collega.
Voltijds secretariaat,consultatie op af-
spraak.
Georganiseerde week-en weekend-
wacht.
Contact:0475/260609 of alexa@skynet.be

Huisarts te Steenhuffel zoekt jonge 
collega wegens vertrek van huidige 
collega. Raadpleging op afspraak, on-
line-agenda, Medidoc, 2 kabinetten, 
georganiseerde weekwacht, wachtpost 
in het weekend. Contact: info@groeps-
praktijksteenhuffel.be of 052/30 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)

Dringend vervanging gezocht in duo-
praktijk te Leefdaal wegens ziekte van 
mijn collega.
Raadplegingen volledig op afspraak. 
CareConnect.
Ook deeltijdse vervanging mogelijk.
Contact: jef.van.deun@telenet.be 
0476/323952 of 02/7675308

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@
doktercampaert.be of 0477/81.38.32

Medisch materiaal

Te Koop: Atlassen the Ciba Collecti-
on (Netter) -Hart; Endocrino; Nieren& 
Ureters; Voortplanting; Gastro- in box.
Prijs OTK. Info: 0476699423

Volledige, zeer grote uitrusting NKO 
¼ prijs
 o.m Grote unit, microscoop KAPS,flex 
laryngoscoop Olympus,Audio +kabine,
Tympano , Acoustische rhinomano-
meter, Stroboscoop Atmos,ENG Difra 
+badjes, Endoscopen
23 neusspecula, 54 oorspecula, sinus-
zuigers, 10 micro oortangetjes enz..
0497/226764 na 19:00

Te koop: groot aantal medisch meubilair 
en materiaal groot en klein uit eigen JS

27
28

N

ZOEKERTJES

+AZ Monica is een algemeen ziekenhuis met twee campussen met een 
belangrijke chirurgische activiteit en een sterk uitgebouwde pijnkliniek.  

Het is één van de 35 ziekenhuizen met een “multidisciplinair centrum voor 
bestrijding van chronische pijn”.

De groep anesthesie campus Antwerpen zoekt voor een spoedige 
indiensttreding voor een voltijdse functie:

Een geneesheer-specialist in de anesthesie-reanimatie
met bijzondere bekwaamheid in de pijntherapie.

Deze collega zal voor 50% van de tijd actief zijn in het kader van de 
pijnkliniek en heeft een bijkomende opleiding in de algologie gevolgd.

Informatie over deze vacature kan bekomen worden bij dr. Erik Coen,  
campus Antwerpen tel: 03/2402297, dr. Jan Pieter Haems, diensthoofd 

pijnkliniek, tel: 03/2402298 en secretariaat anesthesie tel: 03/2402278

Sollicitaties voor deze vacature worden verwacht uiterlijk op 28 oktober 2016.

Kandidaturen met cv kunnen worden gestuurd naar:
I  Dr Erik COEN, campuscoördinator anesthesie campus Antwerpen
I  p/a Harmoniestraat 68, 2018 Antwerpen
I  E-mail: erik.coen@azmonica.be

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 ta-
feltjes (2), burelen (3), open kast, bu-
reelstoel.Prijs OTK, info: Philippe.van.
ooteghem@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
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Vastgoed

TE KOOP: Le Marche, Midden-Italië. 
Succesvolle B&B, onderverdeeld in 5 
appartementen (samen 450 m2), met 
prachtig uitzicht, aangelegde tuin en 
zwembad. Meer info: mailtje naar nu-
mero7.cingoli@hotmail.com

TE KOOP: Le Marche, Midden- Italië. 
Volledig te renoveren woning 200 m2 
met olijfgaard (80 bomen) van 2 hecta-
re. Zeer goede prijs. Meer info: mailtje 
naar numero7.cingoli@hotmail.com

Te koop Ruime woning met prak-
tijkruimtes en met grote tuin.
Gelegen aan de rand van Brugge dicht 
bij algemeen ziekenhuis .
Zich wenden tot GSM 0478 564049.

Te huur te Gent nabij de katholieke 
Hogeschool: Gezellig ingerichte rij-
woning te huur: keuken , living, bu-
reel , badkamer met bad en inloop-
douche, 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 potenti-
eel. 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.meuwissen@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 apparte-
ment 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, berging, 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

Vakantie

te huur- De Haan ruim app op 1è ver-
diep,beste deel zeedijk, 3 slaapka-
mers, alle comfor , zeer mooi frontaal 
zeezicht, grote living met groot terras 
en zonneterras achteraan

Het Sint-Franciskus Ziekenhuis in Heusden-Zolder is een modern, performant, 
regionaal ziekenhuis met erkende diensten voor intensieve zorgen, spoedgevallen en 
cardiale revalidatie. De 4 cardiologen van het Sint-Franciskus Ziekenhuis vormen een 
campusoverschrijdende associatie met 13 cardiologen van het Jessa Ziekenhuis in 
Hasselt in het Hartcentrum Hasselt. 

Momenteel is er voor de uitbouw van de activiteiten in Heusden-Zolder een betrekking 
vacant voor een enthousiaste (m/v):

CARDIOLOOG
Functie: U staat in voor raadplegingen, functiemetingen, cardiologische spoedgevallen en 
zaalwerk in Heusden-Zolder en de polikliniek Medisch Centrum Beringen. Ook participatie 
aan klinische studies (met medewerking van study nurses) wordt verwacht. In functie 
van uw profiel en de noden van de diensten zijn activiteiten in het Jessa Ziekenhuis 
eveneens mogelijk. U bent bereid om in de loop van uw carrière organisatorische taken 
op u te nemen, eerst in het eigen domein en naderhand overkoepelend (medische raad, 
farmaceutisch, wetenschappelijk of ethisch comité, enz.). 

Profiel: Bijkomende bekwamingen in imaging en/of hartfalen en/of in cardiale revalidatie 
en/of in intensieve zorgen strekken tot aanbeveling. Bovendien kunt u wetenschappelijke 
publicaties in het domein voorleggen. U bent een teamspeler die vlot communiceert en 
stipt werkt met een goede organisatiezin. 

Aanbod: Een voltijds contract (met proefperiode van 2 jaar) in een zeer sterk en 
dynamisch team.

Interesse? Richt uw schriftelijke kandidatuur, met uitgebreid cv aan:
• Dr. Dirk Mertens, diensthoofd Cardiologie Heusden-Zolder, Sint-Franciskus Ziekenhuis,  

P. Paquaylaan 129 in 3550 Heusden-Zolder - dirk.mertens@sfz.be
• Philip Rijkers, medisch directeur, Sint-Franciskus Ziekenhuis, P. Paquaylaan 129 in  

3550 Heusden-Zolder - philip.rijkers@sfz.be

Meer weten? Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:
• Dr. Dirk Mertens, diensthoofd Heusden-Zolder -dirk.mertens@sfz.be - 011 71 58 05
• Prof. Dr. Paul Dendale, diensthoofd Hasselt - paul.dendale@jessazh.be - 011 30 78 42

ST-FRANCISKUS ZIEKENHUIS
aan jouw zijde!

Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Clopidogrel Mylan 75 mg fi lmomhulde tabletten KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTEL-
LING: Elke fi lmomhulde tablet bevat 75 mg clopidogrel (als hydrochloride). Hulpstoffen met bekend effect: Elke tablet be-
vat 13 mg gehydrogeneerde ricinusolie. FARMACEUTISCHE VORM: Filmomhulde tablet.Roze, ronde en convexe fi lmomhul-
de tabletten. KLINISCHE GEGEVENS: Therapeutische indicaties: Preventie van atherotrombotische complicaties. Clopidogrel is 
geïndiceerd bĳ : •Volwassen patiënten na een doorgemaakt myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), 
na een doorgemaakt ischemisch cerebrovasculair accident (van 7 dagen tot minder dan 6 maanden) of die lĳ den aan een 
vastgestelde perifere arteriële aandoening. •Volwassen patiënten die lĳ den aan een acuut coronair syndroom: - acuut 
coronair syndroom zonder ST-segmentstĳ ging (instabiele angina of myocardinfarct zonder Q-golf), met inbegrip van pa-
tiënten die een plaatsing van een stent ondergaan na een percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsali-
cylzuur (ASA). - acuut myocardinfarct met ST-segmentstĳ ging in combinatie met ASA in medisch behandelde patiënten 
die geschikt zĳ n voor trombolytische therapie. Preventie van atherotrombotische en trombo-embolische complicaties 
bĳ  atriumfi brilleren. Bĳ  volwassen patiënten met atriumfi brilleren die minstens één risicofactor voor vasculaire voorval-
len hebben, die niet geschikt zĳ n voor een behandeling met vitamine K-antagonisten (VKA) en die een laag risico op 
bloedingen hebben, is clopidogrel aangewezen in combinatie met ASA voor de preventie van atherotrombotische en 
trombo-embolische voorvallen, met inbegrip van cerebrovasculair accident (CVA). DOSERING EN WĲ ZE VAN TOEDIENING: 
Dosering •Volwassenen en ouderen: Clopidogrel dient in een eenmaal daagse dosis van 75 mg te worden gegeven. •Bĳ  
patiënten die lĳ den aan een acuut 
coronair syndroom: - Acuut coro-
nair syndroom zonder ST-seg-
mentstĳ ging (instabiele angina of 
myocardinfarct zonder Q-golf): 
de behandeling met clopidogrel 
moet gestart worden met een 
eenmalige oplaaddosis van 300 
mg en daarna voortgezet worden 
met 75 mg eenmaal per dag (met 
acetylsalicylzuur (ASA) 75 mg-
325 mg per dag). Aangezien ho-
gere doses ASA geassocieerd zĳ n 
met een hoger risico op bloedin-
gen, is het aanbevolen geen ho-
gere dosis ASA te nemen dan 100 
mg. De optimale behandelings-
duur is nog niet formeel vastge-
steld. Gegevens uit klinische stu-
dies ondersteunen een gebruik 
tot 12 maanden, en het maximale 
voordeel werd vastgesteld na 3 
maanden.-  Acuut myocardinfarct 
met ST-segmentstĳ ging: clopido-
grel dient toegediend te worden 
als eenmaal daagse dosis van 75 
mg met een oplaaddosis van 300 
mg in combinatie met ASA en met 
of zonder trombolytica. Voor pati-
enten ouder dan 75 jaar moet 
clopidogrel worden gestart zon-
der oplaaddosis. Combinatiethe-
rapie dient zo vroeg mogelĳ k te 
worden gestart na waarneming 
van de symptomen en minimaal 
vier weken te worden voortgezet. 
Het voordeel van de combinatie 
van clopidogrel met ASA voor een 
periode langer dan vier weken is 
in dit verband niet onderzocht. Bĳ  
patiënten met atriumfi brilleren 
moet clopidogrel toegediend 
worden als een eenmaal daagse 
dosis van 75 mg. ASA (75 100 mg 
per dag) moet gestart en voortge-
zet worden in combinatie met 
clopidogrel. Als een dosis verge-
ten wordt: - Binnen minder dan 12 
uur na het gewone geplande tĳ d-
stip: de patiënten moeten de do-
sis onmiddellĳ k innemen en daar-
na de volgende dosis op het ge-
wone geplande tĳ dstip innemen. - 
Gedurende meer dan 12 uur: de 
patiënten moeten de volgende 
dosis op het gewone geplande 
tĳ dstip innemen en mogen de do-
sis niet verdubbelen. •Pediatri-
sche patiënten - Clopidogrel mag 
niet worden gebruikt bĳ  kinderen 
vanwege werkzaamheidsbezwa-
ren. •Nierfunctiestoornis - De the-
rapeutische ervaring is beperkt bĳ  
patiënten met een nierfunc-
tiestoornis. •Leverfunctiestoornis 
- De therapeutische ervaring is 
beperkt bĳ  patiënten met een ma-
tige leverziekte die bloedings-
diathesen kunnen hebben. Wĳ ze 
van toediening Voor oraal ge-
bruik. Mag toegediend worden 
met of zonder voedsel. Contra-indi-
caties: •Overgevoeligheid voor het 
werkzame bestanddeel of voor 
één van de in rubriek “Kwalitatie-
ve en kwantitatieve samenstel-
ling” vermelde hulpstoffen. •Ern-
stige leverfunctiestoornis. •Be-
staande pathologische bloedin-
gen, zoals ulcus pepticum of in-
tracraniale bloeding. Bĳ werkingen - 
Samenvatting van het veiligheids-
profi el De veiligheid van clopido-
grel werd geëvalueerd bĳ  meer 
dan 44.000 patiënten die hebben 
deelgenomen aan klinische stu-
dies, met inbegrip van meer dan 
12.000 patiënten die gedurende 1 
jaar of langer behandeld werden. 
Globaal was clopidogrel 75 mg /
dag vergelĳ kbaar met ASA 325 
mg/dag in CAPRIE, ongeacht 
leeftĳ d, geslacht en ras. De klinisch signifi cante bĳ werkingen in de CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT en ACTIVE-A stu-
dies zĳ n hieronder beschreven. Naast meldingen tĳ dens de klinische studies, werden nevenwerkingen spontaan gerap-
porteerd. Bloeding is de reactie die het vaakst werd gerapporteerd zowel tĳ dens klinische studies als in de post-marke-
ting ervaring; meestal tĳ dens de eerste maand van de behandeling. In CAPRIE: bedroeg de totale frequentie van alle 
bloedingen 9,3 % bĳ  patiënten die behandeld werden met clopidogrel of ASA. De frequentie van ernstige gevallen was 
soortgelĳ k voor clopidogrel en ASA. In CURE: was geen exces aan ernstige bloedingen met clopidogrel plus ASA bin-
nen de 7 dagen na een coronaire bypasstransplantatie bĳ  patiënten die de behandeling meer dan 5 dagen vóór de in-
greep hadden stopgezet. Bĳ  patiënten die onder behandeling bleven binnen de 5 dagen van een bypass ingreep, was de 
incidentie 9,6% voor clopidogrel plus ASA, en 6,3% voor placebo plus ASA. In CLARITY: is een algemene toename van 
bloedingen waargenomen in de groep met clopidogrel plus ASA versus de groep met placebo plus ASA. De incidentie 
van sterke bloedingen was soortgelĳ k in beide groepen. Dit was consistent in de subgroepen van patiënten gedefi nieerd 

naar basiskarakteristieken en type behan-
deling met fi brinolytica of heparine. In 
COMMIT: was de mate van niet-cerebrale 
ernstige bloedingen of cerebrale bloedin-
gen laag en vergelĳ kbaar in beide groepen. 
In ACTIVE A was het percentage ernstige 
bloedingen groter in de clopidogrel + ASA 
groep dan in de placebo + ASA groep (6,7% versus 4,3%). De ernstige bloedingen waren meestal van extracraniale oor-
sprong in beide groepen (5,3% in de clopidogrel + ASA groep; 3,5% in de placebo +ASA groep) maar hoofdzakelĳ k af-
komstig van de gastro-intestinale tractus (3,5% vs.1,8%). Er waren meer intracraniale bloedingen in de clopidogrel + 
ASA behandelingsgroep in vergelĳ king met de placebo + ASA groep (1,4% versus 0,8%, respectievelĳ k). Er was geen 
statistisch signifi cant verschil tussen beide groepen in de percentages fatale bloeding (1,1% in de clopidogrel + ASA 
groep en 0,7% in de placebo +ASA groep) en hemorragische CVA (0,8% en 0,6%, respectievelĳ k).De bĳ werkingen die 
waargenomen werden tĳ dens klinische studies of die spontaan werden gerapporteerd, worden hieronder weergegeven. 
De frequentie wordt als volgt omschreven: vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000, <1/100); zelden (≥1/10.000, <1/1000); 
zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere frequentie-

groep worden bĳ werkingen ge-
rangschikt naar afnemende ernst. 
Systeem/Orgaanklasse Bloed- en 
lymfestelselaandoeningen: Soms: 
Trombocytopenie, leukopenie, 
eosinofi lie. Zelden: Neutropenie, 
inclusief ernstige neutropenie. 
Zeer zelden, niet bekend*: Trom-
botische trombocytopenische 
purpura (TTP), aplastische ane-
mie, pancytopenie, agranulocyto-
se, ernstige trombocytopenie, 
verworven hemofi lie  A, granu-
locytopenie, anemie. Immuunsys-
teemaandoeningen: Zeer zelden, 
niet bekend*: Serumziekte, an-
afylactoïde reacties, kruisreactie-
ve overgevoeligheid tussen pro-
ducten met thiënopyridines (zoals 
ticlopidine, prasugrel)*. Psychi-
sche stoornissen: Zeer zelden, 
niet bekend*: Hallucinaties, ver-
wardheid. Zenuwstelselaandoe-
ningen: Soms: Intracraniale bloe-
ding (sommige gevallen met fata-
le afl oop zĳ n gerapporteerd), 
hoofdpĳ n, paresthesie, duizelig-
heid. Zeer zelden, niet bekend*: 
Smaakstoornissen. Oogaandoe-
ningen: Soms: Oogbloeding (con-
junctivaal, oculair, retinaal). Even-
wichtsorgaan- en ooraandoenin-
gen: Zelden: Vertigo. Bloedva-
taandoeningen: Vaak: Hema-
toom. Zeer zelden, niet bekend*: 
Ernstige bloeding, bloeding van 
operatiewond, vasculitis, hypo-
tensie. Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en mediastinumaan-
doeningen: Vaak: Epistaxis. Zeer 
zelden, niet bekend*: Bloeding uit 
de respiratoire tractus (hemopty-
se, longbloeding), bronchospas-
me, interstitiële pneumonie, eosi-
nofi ele pneumonie. Maagdarm-
stelselaandoeningen: Vaak: 
Gastro- intestinale bloeding, diar-
ree, buikpĳ n, dyspepsie. Soms: 
Maagulcus en duodenumulcus, 
gastritis, braken, misselĳ kheid, 
constipatie, fl atulentie. Zelden: 
Retroperitoneale bloeding. Zeer 
zelden, niet bekend*: Gastro-inte-
stinale en retroperitoneale bloe-
ding met fatale afl oop, pancreati-
tis, colitis (met inbegrip van colitis 
ulcerosa of lymfocytaire colitis), 
stomatitis. Lever- en galaandoe-
ningen: Zeer zelden, niet bekend*: 
Acute leverinsuffi ciëntie, hepati-
tis, abnormale leverfunctietest. 
Huid- en onderhuidaandoenin-
gen: Vaak: Kneuzing. Soms: Rash, 
pruritus, huidbloeding (purpura). 
Zeer zelden, niet bekend*:  Bul-
leuze dermatitis (toxische epider-
male necrolyse, Stevens Johnson 
syndroom, erythema multiforme, 
acuut gegeneraliseerde eczema-
teuze pustula (AGEP)), angio-oe-
deem, geneesmiddel geïndu-
ceerd overgevoeligheids syn-
droom, geneesmiddelrash met 
eosinofi lie en systemische symp-
tomen (DRESS), erythemateuze 
of exfoliatieve rash, urticaria, ec-
zeem, lichen planus. Voortplan-
tingsstelsel- en borstaandoenin-
gen: Zelden: Gynaecomastie. 
Bot-, skeletspierstelsel-  en bind-
weefselaandoeningen: Zeer zel-
den, niet bekend*: Musculoskele-
tale bloeding (hemartrosis), artri-
tis, artralgie, myalgie. Nier- en uri-
newegaandoeningen: Soms: He-
maturie. Zeer zelden, niet be-
kend*: Glomerulonefritis, verho-
ging van het bloedcreatinine. Al-
gemene aandoeningen en toedie-
ningsplaatsstoornissen: Vaak: 
Bloeding op plaats van injectie. 
Zeer zelden, niet bekend*: Koorts. 

Onderzoeken: Soms: Verlengde bloedingstĳ d, gedaald aantal neutrofi elen, gedaald aantal plaatjes. *Informatie over 
clopidogrel met frequentie “niet bekend”. Melding van vermoedelĳ ke bĳ werkingen: Het is belangrĳ k om na toelating van 
het geneesmiddel vermoedelĳ ke bĳ werkingen te melden. Op deze wĳ ze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s 
van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelĳ ke bĳ werkingen te melden via: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Af-
deling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: adver-
sedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGE: Mylan - S.A.S, 117 allee des 
Parcs, 69 800 Saint Priest, Frankrĳ k. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/09/559/001-016. 
AFLEVERINGSWĲ ZE: Geneesmiddel op medisch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 12/2015. Gedetailleerde 
informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau http://www.
ema.europa.eu/
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