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D e verkiezingen van de Orde van artsen lopen nog tot 
2 november. In een vorig nummer van Medi-Sfeer 
legden de ondervoorzitters van de nationale raad uit 

waarom het belangrijk is dat u stemt. In deze en de volgende 
editie stellen we per provinciale raad de kandidaten voor, met 
telkens een inleidend woordje van de betrokken voorzitter. 
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‘Arts in Nood’ en verdere cijfers  

over geweldpleging: lees op pagina 2-3.

4-5 NETWERKDAG CHRONISCHE ZORG

Dokteren  
doe je niet alleen

A ls patiënten hun los handje of hun 
scherpe tong bovenhalen, is de 
huisarts volgens de huidige cijfers 

doelwit nummer één, met een comfortabele 
voorsprong op de specialist. Op 26 meldingen 
van agressie die de Orde van artsen tot nu 
toe geregistreerd heeft, zijn er 21 afkomstig 
van huisartsen en 4 van specialisten 
werkzaam in een ziekenhuis, plus één van een 
schoolarts. We kunnen in de huidige stand 
van zaken niet uitsluiten dat de verhoudingen 
scheefgetrokken zijn door onderrapportage bij 
de specialisten.

Als de Orde dat zo concreet kan vaststellen, 
dan is dat omdat er sinds enige tijd in haar 
schoot een meldpunt agressie voor artsen 
toegankelijk is. In dat gegeven gaat een 
tweede opmerkelijke vaststelling schuil: de 26 
gevallen waarvan sprake werden aangegeven 
in de korte tijdspanne tussen het ogenblik dat 
het meldpunt toegankelijk werd (maand juni) 
en de eerste weken van september.  
“We krijgen momenteel 5 tot 6 meldingen 
per week”, gaf ondervoorzitter Michel Deneyer 
vorige zaterdag aan. Als we er rekening mee 
houden dat het meldpunt nog enige verdere 
bekendheid moet verwerven en dat artsen 
van nature vrij terughoudend zijn in de 
communicatie over hun ellende, dan dringt 

zich de veronderstelling op dat de realiteit 
nog gewelddadiger is dan de cijfers laten 
vermoeden.

In heel wat gevallen worden de gevolgen 
van het geweld voor het slachtoffer niet bij 
de Orde aangegeven. Slechts twee casussen 
maken melding van emotionele schade, 
maar mogelijk loopt niet iedereen met dat 
soort nasleep te koop. Meegenomen is dan 
ook dat het meldpunt agressie kadert in 
een breder project, ‘Arts in nood’, dat een 
helpende hand uitsteekt naar collega’s van 
wie de zelfredzaamheid door een dipje gaat, 
ongeacht de oorzaak daarvan. De betrokkenen 
kunnen bij ‘Arts in nood’ terecht om toegang 
te krijgen tot verdere begeleiding door een 
vertrouwensarts, vóór het van kwaad naar 
erger gaat.

Van kwaad naar irreversibel fout ging het 
laatstleden weer eens met een collega 
uit Oost-Vlaanderen. Naar aanleiding 
van dat fatale incident werd het rapport 
‘Suïcidepreventie bij (huis)artsen’ van Domus 
Medica summier én verkeerd geciteerd. 
De koepel reageert om het hele verhaal te 
kaderen op pagina 16. ❚

Dr. Michèle Langendries

Meldpunt agressie: 
“We krijgen 5 tot 6 meldingen 

per week”
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Het begon allemaal zowat drie 
jaar geleden als een idee 
van Michel Bafort, voorzitter 

van de provinciale raad van de Orde 
der artsen van Oost-Vlaanderen, en  
enkelen van zijn collega’s. Net daar-
voor was er in de regio een arts uit het 
leven gestapt. “Vanuit mijn ervaring 
als voorzitter van de provinciale raad 
wist ik dat artsen af en toe komen aan-
kloppen met problemen die op één of 
andere manier verwijzen naar psychi-
sche nood”, zegt dr. Bafort. “Maar we 
hadden geen structuur om daarop als 
organisatie een antwoord te bieden. 
Ook elders in België bestond er bijna 
niets, op een paar beperkte initiatie-
ven na. Daarom zijn we gaan naden-
ken over een werkwijze om dat man-
kement in te vullen. In samenspraak 
met de nationale raad van de Orde 
der artsen hebben we in Oost-Vlaan-
deren werkcafés georganiseerd, waar 
belangstellenden uit alle delen van het 
land samen met ons konden komen 
reflecteren. Er werd flink wat interesse 
aan de dag gelegd, vanuit een breed 
spectrum van disciplines: professoren 
huisartsgeneeskunde, psychologen, 
filosofen, juristen, mensen uit de in-
dustrie, enzovoort. Ze bleken allemaal 
op één of andere manier betrokken 
te zijn bij hulpverlening aan perso-
nen in nood. Van daaruit hebben we 
een werkgroep samengesteld, die het  
project vormgegeven heeft.” 

Tuchtrecht en hulp
verlening gescheiden
In de werkcafés bleek algauw dat er 
enige conceptuele spanning bestond 
tussen de functie van de provinciale 
raad als tuchtorgaan enerzijds, en het 
streven van het nieuwe project om art-
sen in psychische nood hulp te bieden 
anderzijds. “We moesten het ene van 
het andere loskoppelen. ‘Arts in nood’ 
werd een op zichzelf bestaande pro-
jectstructuur, maar met financiering 
en ondersteuning vanuit de nationale 
raad, die trouwens zelf geen tucht-
bevoegdheid heeft”, verduidelijkt de 
Oost-Vlaamse voorzitter. “Het samen-
werkingsverband met de nationale 
raad is meegenomen, omdat het delen 
van lokalen, administratief personeel 

en experts in verschillende domeinen 
de kosten drukt. Bovendien kan je het 
ondersteunen van artsen zien als een 
volwaardige taak van de Orde. Maar 
we willen sowieso de nadruk leggen 
op de strikte scheiding tussen de hulp-
verlening vanuit ‘Arts in nood’ en het 
uitoefenen van het tuchtrecht.”
“Op zeker ogenblik heeft de nationale 
raad gevraagd het project op nationale 
schaal te ontplooien”, gaat Michel Bafort 
verder. “We hebben dan een begelei-
dingscommissie samengesteld, waar-
van ikzelf voorzitter ben, en dr. Jacques 
Machiels ondervoorzitter. [Dr. Machiels 
is overigens voorzitter van de provin-
ciale raad van de Orde der artsen van 
Brussel en Waals-Brabant, n.v.d.r.]. In 
de begeleidingscommissie kregen af-
gevaardigden uit alle provincies een 
zitje. Toen was de tijd rijp om iemand 
aan te werven die voltijds het project 
kon klaarstomen voor de operationele 
fase. We vonden een meertalige kandi-
daat, die een robuuste ervaring heeft 
met hulpverlening aan mensen in psy-
chische nood. Koen Matton is begin au-
gustus in dienst getreden. Gezegd moet 
ook dat het concept zich in de loop van 
de tijd enigszins uitgebreid heeft. We 
zijn uitgegaan van een hulplijn voor art-
sen met verschillende problemen, zoals 
burn-out, stress door een (vermeende) 
medische fout, enzovoort. We hebben 
dat intussen opengetrokken naar een 
meldpunt agressie. Tenslotte hebben al 
die situaties het psychisch disfunctione-
ren als gemeenschappelijke noemer.”
“Met een nationale structuur voor 
hulpverlening aan artsen in nood zijn 
we relatief vooruitstrevend in Europa”, 
weet dr. Bafort. “Alleen Frankrijk staat 
ongeveer even ver. De Angelsaksische 
landen buiten Europa staan wel verder.”

Vertrouwensartsen
De nagelnieuwe coördinator is vrij 
spaarzaam met woorden als hij over 
de stand van zaken binnen het project 
bevraagd wordt. “Verdere details willen 
we liever bewaren voor de persconfe-
rentie”, glimlacht Koen Matton vergoe-
lijkend. Maar we vernemen dan toch 
dat de inbelpunten die voordien op pro-
vinciaal niveau bestonden, nu automa-
tisch doorgeschakeld worden naar een  

‘Arts in nood’ wordt gefinancierd via de Orde. In die optiek mag 
gezegd dat de digitalisering van de verkiezingen, in werking vanaf 
dit jaar, een aanzienlijke besparing en dus extra budget oplevert. 

Enkele jaren geleden heeft de overheid er zich toe verbonden in subsidiëring 
te voorzien vanuit het Riziv zodra het project op nationaal vlak uitgerold is. 
[Er is pas vanaf 2018 een budget beschikbaar bij het Riziv, n.v.d.r.]. Met dit 
bemoedigende perspectief heeft ‘Arts in Nood’ toenadering gezocht tot  
andere lokale projecten met een gelijkaardig karakter, maar waarvan het 
budget vaak te krap is om verdere uitbreiding mogelijk te maken.  

“Iedere provincie mag in overleg met ‘Arts in nood’ andere of uitge-
breidere initiatieven nemen, zolang het maar binnen de krijtlijnen 
voor de kwaliteitsnormen van het overkoepelende project ‘Arts in 

nood’ blijft”, zegt Michel Bafort. Voorbeelden geeft Jacques Machiels vanuit 
zijn ervaring in Brussel en Waals-Brabant: “We moeten niet alleen aandacht 
hebben voor professionele aspecten in het leven van de arts. Als een arts op 
zoek is naar zijn motivatie of zijn identiteit als zorgverlener, dan spreekt het 
vanzelf dat hij zal beginnen te disfunctioneren. Maar ook sociale problemen 
kunnen tot een ernstige ontsporing leiden. We zien wel eens collega’s met 
zware gezinsproblemen of een alcoholverslaving. In Waals-Brabant komen 
er opvallend veel artsen aankloppen met financiële problemen. Vaak verwijst 
dat naar een onderliggende problematiek, die de arts ervan weerhoudt voor 
zijn inkomen te zorgen.” 
“De hulpvragen die ons worden voorgelegd, verschillen vrij sterk per regio”, 
commentarieert Michel Bafort. “De sociale problemen die collega Machiels 
ziet in Waals-Brabant en Brussel – met allicht het epicentrum in Brussel – zijn 
moeilijk te transponeren naar bijvoorbeeld de Westhoek. Daar komt vooral 
een professionele eenzaamheidsproblematiek naar voren, omdat artsen er 
geografisch gezien sterk verspreid werken. Eén en ander kan verklaren dat de 
provincies enige autonomie krijgen in de invulling van hun hulpverlening.”
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‘Arts in Nood’ op 
weg naar nationale 
uitrol
Bij ‘Arts in Nood’ willen ze duidelijk de 
kroon nog niet helemaal ontbloten, want 
de nationale uitrol van het project wordt 
pas op 25 oktober met een persconferentie 
ingeluid. Maar een tipje van de sluier  
oplichten mag wél.

Vertrouwensartsen 
begeleiden 

hulpbehoevende collega’s 
naar en doorheen het 

zorgtraject dat het best 
bij hun probleem  

past. 

Een brug naar andere initiatieven

Lokale invulling is mogelijk én wenselijk

BEROEPSNIEUWS

centraal nummer onder beheer van de 
coördinatie. Blijkt ook dat ‘Arts in nood’ 
beschikt over een bestand van vertrou-
wensartsen, naar wie hulpbehoevende 
collega’s kunnen worden doorverwezen. 
De vertrouwensarts begeleidt de betrokken 
collega naar en doorheen het zorgtraject 
dat het best bij zijn probleem past. “Onze 
lijst van vertrouwensartsen is niet limita-
tief” geeft dr. Bafort nog mee. “We kunnen 
altijd nieuwe krachten gebruiken. Kandi-
daten worden systematisch doorgelicht 
op hun potentieel om de zware begelei-
dingstaak tot een goed einde te brengen.” ❚

Dr. Michèle Langendries
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*   Can nausea and vomiting be treated with ginger extract? A.Giacosa and all.  
European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2015;19: 1291-1296

POSOLOGIE

Inslikken met een beetje water. Niet op bijten.
PRAKTISCH

>   20 gemakkelijk in te slikken zachte capsules
>   CNK  3381-415
>   NUT/PL 53/33

MISSELIJKHEID 
BRAKEN *

GESTANDAARDISEERD GEMBEREXTRACT
MET DE HOOGSTE CONCENTRATIE AAN GINGEROL-6 (25%)
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Rookstop voorstellen? Zet je schrap…
“Het nationaal meldpunt 
voor agressie tegen artsen 
staat helemaal bovenaan 
op de homepage van de 
Orde van artsen”, zegt Or-
de-ondervoorzitter Michel 
Deneyer (zie pagina 1). 
“Daarmee geven we aan 
dat de veiligheid van artsen 
voor ons een prioriteit is.”

“We hadden al eerder 
meldingen van agres-
sie gekregen”, vertelt 

hij op de sessie die Domus Medica or-
ganiseerde als eerste stap naar de oplei-
ding van veiligheidscoördinatoren voor 
de kringen (24 september). “We moes-
ten structuur in die registratie brengen. 
Wie op onze site (www.ordomedic.
be) de knop van het meldpunt aanklikt, 
wordt doorgeschakeld naar een aangif-
teformulier.” Bij het meldpunt waren er 
tegen 24 september al 26 meldingen van 
agressie binnengelopen.

De steekproef is te klein om een repre-
sentatief beeld te scheppen van geweld 
tegen artsen, maar uit 26 gevallen kan 
men toch al enkele trends afleiden. Van 
de 21 gewelddadige feiten gepleegd 
op een huisarts vonden er 2 plaats bij 
iemand die als controlearts optrad. De 
resterende groep bestaat voor twee der-
de uit soloartsen en voor een derde uit 
leden van een groepspraktijk. In bijna 
de helft van de gevallen vinden de fei-
ten plaats in de spreekkamer of op de 
drempel daarvan (10 gevallen). Zeven 
gevallen vonden plaats tijdens een huis-
bezoek (acht als men de casus van de 
schoolarts meetelt) en vier per telefoon.

De registratie toont vooral gevallen van 
verbaal en psychisch geweld, goed voor 
twee derde van het totale aantal inciden-
ten. In het overige derde is er wel dege-
lijk 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, materi-
ele schade en/of lichamelijke traumata, 
waarvan één geval met levensgevaarlij-
ke verwondingen. Eén geval betrof een 
bijtende hond.

Wat de daders betreft, zijn er ongeveer 
evenveel patiënten die de huisarts kent 
als onbekenden (telkens acht inciden-
ten). In de andere gevallen is de geweld-
pleger niet de patiënt zelf, maar een der-
de. Hebben de daders een psychiatrische 
voorgeschiedenis? Vaak weet de Orde 
dat niet, maar in twee gevallen is het 
antwoord met zekerheid positief.

Aanleidingen tot geweldpleging tegen-
over artsen blijken uiteenlopend. Helemaal 

bovenaan op het lijstje staan met voor-
sprong betwistingen over arbeidsonge-
schiktheid, gevolgd door weigering van 
een voorschrift en geschillen over een 
controle of een beslissing van de arts, in-
cluis een vraag naar euthanasie. Maar de 
slachtoffers geven ook andere oorzaken 
aan, zoals ‘frustratie’ bij de patiënt of het 
voorstellen van een rookstop (!). Uitlok-
kende factoren voor psychisch geweld 
zijn – naast een psychiatrisch verleden – 

geldgebrek, middelenmisbruik en weige-
ring van een voorschrift.

Prof. Deneyer: “De Orde zal het moge-
lijke doen om agressie tegen artsen te 
bestrijden. Op ons overleg met de de-
canen van de faculteiten geneeskunde 
zullen wij voorstellen dat hulpmiddelen 
zoals conflictbeheersing in het curricu-
lum worden gedoceerd. We zijn ook in 
contact met de patiëntorganisaties, om 

te wijzen op de nood aan respect in de 
arts-patiëntrelatie. Verder ijveren we bij 
de overheid voor meer veiligheid.”

Het meldpunt agressie kadert in het bre-
dere project ‘Arts in nood’. Het contact-
nummer voor melding van geweld of 
een hulpvraag: 0800 23 460.

M.L.
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Eerst even de terminologie linken: 
in een ideale wereld verwijzen de 
uitdrukkingen ‘chronische zorg’ 

en ‘geïntegreerde/integrale zorg’ naar 
dezelfde realiteit. Of anders gezegd: een 
adequaat beleid bij chronisch zieke pa-
tiënten moet op een geïntegreerde ma-
nier worden gevoerd. “Concreet verwijst 
integrale zorg naar het geheel van grote 
en kleine maatregelen die alle betrokken 
zorgverleners én de patiënt onderbren-
gen in een coherent systeem, waarbin-
nen de zorg zo vlot mogelijk verloopt en 
optimaal aan de noden van de patiënt te-
gemoetkomt”, aldus dr. D’hanis. “Als in-
tegrale zorg met kennis van zaken wordt 
georganiseerd, komt men tot een bete-
re zorgkwaliteit, zonder dat er daarvoor 
meer inspanningen of een hoger budget 
nodig zijn.”

Verschillende factoren kunnen verklaren 
dat we nood hebben aan geïntegreerde 
zorg: de vergrijzing met toename van de 
multimorbiditeit, het tekort aan zorgver-
leners binnen de huidige organisatie van 
de zorg, en het risico dat het budget ont-
spoort als er niet snel aan de organisatie 
van de zorg gesleuteld wordt. In het con-
cept van integrale zorg zit ook aandacht 
vervat voor moeilijk bereikbare groepen, 
zoals jongeren, psychiatrische patiënten 
en bevolkingsgroepen met een beperkte 
toegang tot de zorg als gevolg van een 
gebrekkig inzicht in de structuur van het 
zorgsysteem.

“Een belangrijk gegeven bij integrale 
zorg is dat iedere betrokken zorgverlener 
heel goed zijn plaats moet kennen in het 
geheel”, stipt Gunther D’hanis aan. “Om 

die plaats af te bakenen, moet hij ant-
woorden op twee vragen. Enerzijds, wat 
is mijn eigen rol? Anderzijds, wat mag ik 
van de andere medewerkers in het sys-
teem verwachten? Zich in deze context 
correct positioneren vergt enige menta-
liteitswijziging. Of, zoals de titel van een 
NHG-studiedag het treffend samenvatte: 
dokteren doe je niet alleen. Vandaar dat 
we op onze netwerkdag naast huisartsen 
ook andere zorgverleners uit de netwer-
ken van het mesoniveau hebben uitge-
nodigd, zowel op het spreekgestoelte als 
in de zaal. Dat maakt het voor de aanwe-
zigen mogelijk om de situatie ook vanuit 
het standpunt van andere disciplines te 
bekijken. De interactieve momenten met 
het gehoor bieden daarvoor een geknip-
te gelegenheid. Vertegenwoordigers van 
structuren uit het mesoniveau komen  
tijdens de netwerkdag aan het woord, 
omdat deze structuren de interacties 
binnen het zorgsysteem ondersteunen, 
zowel tussen zorgverleners onderling als 
tussen zorgverleners en patiënt.”

Stukjes van de puzzel  
ineenschuiven
Vorig jaar in maart werden op de eerste 
editie van de Netwerkdag Chronische M
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Tweede Netwerkdag Chronische 
Zorg antwoordt op vragen uit het 
werkveld
De tweede Netwerkdag Chronische Zorg (15 oktober)  
pikt in op het onderzoek dat Domus Medica in 
verschillende zorgregio’s voerde om te peilen naar de visie 
van zorgverleners op chronische zorg. “De lezingen van 
deze tweede editie beogen een antwoord te bieden op de  
vragen die zich in het werkveld stellen”, zegt Gunther 
D’hanis, drijvende kracht achter de projecten en 
activiteiten die Domus Medica rond chronische zorg opzet.

“Als integrale 
zorg met kennis 
van zaken wordt 

georganiseerd, komt 
men tot een betere 

zorgkwaliteit, zonder 
dat er daarvoor meer 
inspanningen of een 
hoger budget nodig 

zijn.”

BEROEPSNIEUWS

Dr. D’hanis:“Zich positioneren in een 
systeem van integrale zorg vraagt van 
de arts enige mentaliteitswijziging, 
zoals de titel van een NHGstudiedag 
het treffend samenvatte: dokteren 
doe je niet alleen.”

Zorg de resultaten bekendgemaakt van 
een onderzoek dat Domus Medica in 
verschillende zorgregio’s uitvoerde, op 
vraag van minister Vandeurzen. Doelstel-
ling was na te gaan hoe zorgverleners uit 
verschillende disciplines op het terrein 
denken over principes en concepten bin-
nen de integrale zorg. De studie bracht 
bij de respondenten een grote bereid-
heid aan het licht om mee te werken aan 
het opzetten van de integrale zorg. Maar 
tegelijk kwamen ook een paar obstakels 
naar voren. Het ontbrak de responden-
ten aan kennis over een aantal aspecten, 
zoals de omschrijving van bepaalde con-
cepten, beschikbare technische midde-
len en instrumenten, de specifieke rol 
van de structuren van het mesoniveau, 
de taakverdeling tussen zorgverleners, 
enzovoort. Op 15 oktober zullen sprekers 
deze aspecten belichten.

Een eerste lezing schetst het begrippen-
kader: wat is integrale zorg? “Een moei-
lijke opgave”, aldus dr. D’hanis, “omdat 
integrale zorg de resultante is van een 
hele reeks componenten. Maar we zul-
len de stukjes van de puzzel in elkaar 
schuiven tot een samenhangend geheel.  
Meteen worden ook de uitdagingen in 
het licht gesteld. Eén daarvan is dat de 

Het regeerakkoord verwijst naar een pact dat moet worden afgesloten tussen de ziekenfondsen en de overheid.  
De ziekenfondsen werken op dit ogenblik hun voorstel af. Eind oktoberbegin november kunnen ze daarmee 
vermoedelijk naar de minister…
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zorgverlener, zoals gezegd, zichzelf en 
zijn takenpakket moet leren omschrijven 
en positioneren binnen het gehele sys-
teem. De rode draad door de verschillen-
de lezingen is precies die interactie met 
andere disciplines en de faciliterende 
rol van het mesoniveau in dat verband.” 
Aan de hand van gegevens uit een we-
tenschappelijke studie uitgevoerd aan 
de Universiteit Gent wordt duidelijk 
gesteld wat de huisarts van het mesoni-
veau verwacht. 

Multidisciplinair, ook rond 
de psychiatrische patiënt
Een tweede belangrijk thema op de Net-
werkdag is het multidisciplinair samen-
werken. Drie sprekers bekijken dit tel-
kens vanuit een andere hoek: 
- de samenwerking tussen huisarts en 

praktijkverpleegkundige;
- het functioneren van een geforma-

liseerd zorgteam – hoe maakt men 
binnen een multidisciplinaire prak-
tijk afspraken en ontwikkelt men 
standaardprocedures om vlot op el-
kaars werk in te pikken en elkaar te 
kunnen vertrouwen? 

- en ten slotte, het multidisciplinair over-
leg (MDO). “Multidisciplinair overleg 
kan doeltreffend zijn als het goed voor-
bereid en georganiseerd wordt”, weet 
Gunther D’hanis. “Maar daar knelt 
soms toch wel het schoentje.”

De derde topic op het programma is psy-
chologie en psychiatrie. Chronische zorg 
bij psychiatrische patiënten krijgt niet al-
leen bijzondere aandacht omdat het om 
een moeilijk bereikbare doelgroep gaat. 
Een extra motivatie ligt bij het besef dat 
psychiatrische patiënten vaak een hele 
reeks co-morbide somatische aandoe-
ningen hebben, wat de aanpak com-
plexer maakt. Bovendien blijkt dat de 
manier waarop psychiatrische patiënten 
met zorg omgaan, vaak een symptoom 
is van hun psychisch functioneren. In 
dat kader komt de taak van de eerste-
lijnspsycholoog en zijn samenwerking 
met de huisarts aan bod. In een verdere 
lezing wordt het model van de geïnte-
greerde psychiatrische zorg uiteengezet. 
De spreker brengt verslag uit van gun-
stige resultaten verkregen door operati-
onalisering van dit model in zijn regio. 
Het project kadert in artikel 107 van de 
ziekenhuiswet, dat vermaatschappelij-
king van de psychiatrische zorg mogelijk 
maakt.

Patient empowerment,  
interprofessionele opleiding 
en lokale initiatieven
De voormiddag wordt afgerond met 
een cluster van begrippen die belangrijk 
zijn voor de integrale zorg. Op kop staat  
patient empowerment. Dit begrip wordt 
opnieuw uitgelegd, met voorbeelden 
die aangeven hoe zowel de individuele 
huisarts als grotere zorgstructuren hun 
steentje kunnen bijdragen tot het oppik-
ken van de patiënt als een volwaardige 

partner in de zorg. Het tweede thema 
van deze cluster is interprofessionele 
opleiding. Gunther D’hanis: “Alweer 
een struikelblok. In onze studie hebben 
we gezien dat daar heel wat verwarring 
rond bestaat. Op het werkveld weet men 
niet precies wat interprofessionele oplei-
ding is en welk nut het kan hebben. Door 
meer duidelijkheid te scheppen, willen 
we zorgverleners motiveren om eraan 
mee te doen.” Als afsluiter wordt er aan-
dacht besteed aan een lokaal project uit 
een regio met een specifiek profiel: bij-
zonder weinig volwassenen raadplegen 

er de huisarts, zodat ze een hele reeks 
preventiemaatregelen ontberen. Daar-
om heeft men apothekers gevraagd in 
de apotheek te screenen naar diabetes. 
Personen met een positieve screening 
worden naar de huisarts doorverwezen. 
“Dit illustreert weer twee principes van 
de integrale zorg”, kadert dr. D’hanis. 
“Ten eerste: maatregelen voor de orga-
nisatie van de integrale zorg moeten niet 
altijd van bovenuit worden opgelegd. 
Zorgverleners kunnen in hun regio spe-
cifieke manco’s opsporen en daarop cre-
atief inspelen met lokale projecten. En 

ten tweede: taken kunnen verschoven 
worden van de ene discipline naar de 
andere, als de doeltreffendheid van de 
zorg daar wel bij vaart.”

“We hopen met dit programma mensen 
aan het denken te zetten over integrale 
zorg”, zegt hij tot slot. “De bedoeling is 
dat ze gaan reflecteren over hun rol, niet 
alleen voor zichzelf, maar ook als onder-
deel van het hele systeem.” ❚

Dr. Michèle Langendries
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V roegtijdige zorgplanning is een 
denk- en communicatieproces 
tussen de patiënt, de zorgver-

leners en de naasten over de toekom-
stige zorg, zo luidt de omschrijving van 
de FPZV. “Vroegtijdige zorgplanning 
versterkt mensen bij het doorlopen van 
hun zorgproces”, aldus dr. Huysmans. 
“Onderzoek toont aan dat het welzijn 
van een patiënt in de laatste levensfase 
verhoogt naarmate hij mee kan beslis-
sen over de zorg die nog wordt toege-
diend.” Steeds vaker wordt in het ver-
lengde van het proces van vroegtijdige 
zorgplanning een schriftelijke wilsver-
klaring opgesteld.

Wat niet echt  
doeltreffend is
Jammer genoeg bereikt vroegtijdige 
zorgplanning te weinig de juiste doel-
groep. De informatie stroomt bij voor-
keur door naar jonggepensioneerden 
die gesensibiliseerd worden door de 
media en ervan overtuigd raken dat ze 
over hun levenseinde moeten reflecte-
ren. Ze focussen daarbij vooral op het 
opstellen van een wilsverklaring. Een 
prille zestiger in goede gezondheid heeft 
gemiddeld nog een levensverwachting 
van zowat 20 jaar voor de boeg. In al die 
tijd kunnen zijn gezondheidstoestand en 
zijn visie op het levenseinde gevoelig 
veranderen. Als mensen eenmaal ziek 
worden, gaan ze soms veel verder in 
het aanvaarden van een ziektetoestand 
dan wat ze hadden kunnen voorspellen 

zo lang ze gezond waren. Dat verklaart 
waarom het opstellen van een wilsver-
klaring hier ietwat steriel uitpakt. 

Een andere doelgroep die men kan aan-
spreken in verband met (vroegtijdige) 
zorgplanning, zijn patiënten die echt in 
de laatste fase van hun leven zitten en 
dus eigenlijk terminaal zijn. Gert Huys-
mans: “Ik denk bijvoorbeeld aan patiën-
ten die op een palliatieve eenheid wor-
den opgenomen. In deze groep bestaat 
er intussen een veel grotere openheid 
dan vroeger om over het levenseinde te 
spreken. We proberen hier systematisch 
om met de patiënt te kijken naar wat 
hij in de toekomst als behandeling nog 
wel of niet zou willen. Maar deze men-
sen hebben al een heel behandeltraject 
achter de rug, waarin sommige stappen 
misschien niet echt aan een bewus-
te keuze beantwoordden. Vroegtijdige 
zorgplanning moet eerder plaatsvinden.”

Wat dan wel?
De groep die men met vroegtijdige zorg-
planning zou moeten kunnen bereiken, 
zijn patiënten die voor palliatieve zorg in 
aanmerking komen, maar nog niet ter-
minaal zijn. In die fase heeft de vroeg-
tijdige zorgplanning nog ruimte om zich 
te ontspinnen tot wat het echt moet zijn: 
een proces van overleg tussen arts en 
patiënt, van woord en wederwoord. De 
patiënt kan samen met zijn naasten en 
vrienden een visie naar voren brengen, 
waartegen de arts indien nodig andere 
opties en argumenten kan plaatsen, om 
uiteindelijk tot gedelibereerde beslis-
singen te komen. Naarmate de gezond-
heidstoestand verandert, moeten de 
conclusies die arts en patiënt samen ge-
trokken hebben, regelmatig opnieuw ter 
sprake worden gebracht, zodat de zorg 
zo nauw mogelijk aansluit bij de wensen 
en de beleving van de patiënt. 

De bedoeling van vroegtijdige zorgplan-
ning is dubbel: enerzijds met de patiënt 
bepalen welke zorg hij nog wel of niet 
zou willen als hij wilsonbekwaam is, 
anderzijds op voorhand nadenken over 
het beleid dat moet worden gevoerd 
in crisis situaties. De patiënt zal bij acu-
te nood veel minder op automatische 

piloot behandeld worden als hij al van 
tevoren over zijn wensen in dat verband 
heeft nagedacht. Zonder voorafgaande-
lijke planning is de uitkomst bij acute 
nood vaak dat men een ziekenwagen 
belt en er een hospitalisatie plaatsvindt, 
wat mogelijk niet spoort met de wil van 
de betrokkene. 

Wat het inhoudelijke betreft wil de FPZV- 
voorzitter uitdrukkelijk dit advies kwijt: 
“Vroegtijdige zorgplanning moet ernaar 
streven met de patiënt zorgdoelen uit te 
klaren. In die optiek zou men veel meer 
aandacht moeten hebben voor wat de 
patiënt nog wel wil, en minder voor wat 
hij niet meer wil. Een zware longpatiënt 
kan er bijvoorbeeld voor kiezen om niet 
langer gehospitaliseerd te worden voor 
een opflakkering van zijn ziekte, maar 
nog wel bijvoorbeeld voor de stabilisatie 
van een botfractuur, omdat dit met het 
oog op maximale comfortzorg de beste 
optie is. Iemand anders zal misschien 
vragen dat men alles inzet om zijn leven 
te redden, incluis een opname op Inten-
sieve Zorg met beademing.”

Een screeningsinstrument
Omdat het belangrijk is dat de zorg-
verleners en de doelgroep elkaar zo 
snel mogelijk vinden, heeft men de 
laatste jaren heel wat ingezet op het 
vroegtijdiger identificeren van palli-
atieve patiënten. Dat maakt het mo-
gelijk in het zorgtraject daadwerkelijk 
een palliatieve fase in te bouwen, die 
de terminale fase voorafgaat. Om aan 
die doelstelling tegemoet te komen 
werd het screeningsinstrument PICT 
(Palliative Indicator Tool) ontwikkeld. 
Naast de doelstelling van vroegtijdige 
identificatie beantwoordt het ook aan 
een tweede doelstelling die binnen de 
palliatieve zorg al enige tijd wordt ge-
formuleerd: palliatieve zorg moet zich 
niet alleen richten op kankerpatiënten, 
maar ook op een hele reeks andere 
groepen, zoals ouderen met dementie, 
frailty, orgaanfalen, enzovoort.

Met behulp van PICT heeft onderzoek 
aangetoond dat in Belgische ziekenhui-
zen 1 van de 5 gehospitaliseerde patiën-
ten het palliatieve stadium heeft bereikt. 

M
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Vroegtijdige zorgplanning  
op weg naar juiste doelgroep

Kamer een wetsontwerp goed  waarbij de wetgever zijn visie 
op palliatieve zorg aanpast aan recente wetenschappelijke 
inzichten. Een stap  vooruit. “Maar op het terrein blijven 
er ook nog wel wat  obstakels te slechten, bijvoorbeeld op 
het vlak van  vroegtijdige  zorgplanning”, waarschuwt dr. 
Gert Huysmans, huisarts in Wuustwezel en voorzitter van 
de Vlaamse Federatie voor  Palliatieve Zorg (FPZV).

Onderzoek heeft 
aangetoond dat in 

Belgische ziekenhuizen  
1 van de 5 gehospitali seerde 

patiënten het  palliatieve 
stadium   

heeft bereikt.  

Het wetsontwerp dat de  kamer op 23 juni  goedkeurde verruimt de 
bestaande definitie van  palliatieve zorg. Het bouwt verder op de 
KCE-studie uit 2009 die pleit voor inzet van palliatieve zorg op basis 

van de noden van de patiënt, en niet van zijn levensverwachting. Daarnaast 
maakt het wetsontwerp de inzet van getrapte palliatieve zorg mogelijk: 
de zorg zal worden aangepast aan de zorgnood, die kan worden geëvalu-
eerd met een onderdeel van PICT:  patiënten krijgen een ‘eenvoudig’, een 
 ‘verhoogd’ en een ‘volledig’  palliatief statuut toegewezen.

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid werkt de  Federale Evalua-
tiecel Palliatieve Zorg nu aan de concrete vertaling van deze nieuwe definitie 
in aangepaste maatregelen, tegemoetkomingen en instrumenten.

Goedgekeurd wetsontwerp

BEROEPSNIEUWS

Dr. Huysmans: “Vroegtijdige zorg
planning moet ernaar streven met de 
patiënt zorgdoelen uit te klaren. In 
die optiek zou men veel meer aan
dacht moeten hebben voor wat de 
patiënt nog wel wil, en minder voor 
wat hij niet meer wil.”
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“Ik geef mijn patiënten bij 
iedere update de raad een 

kopie van de wilsverklaring te 
bezorgen aan hun partner/
vertrouwenspersoon en aan 

mezelf.”

“Een opmerkelijk cijfer, dat het beleid bij 
de betrokken patiënten in de toekomst 
kan veranderen”, zegt Gert Huysmans. 
“De overheid beoogt PICT actief te laten 
gebruiken in iedere zorgsetting (zieken-
huis, woonzorgcentrum, huisartsprak-
tijk). Ik denk dat dit een goede aanpak 
is om vroegtijdige zorgplanning beter 
te integreren in de zorg. We zullen veel 
gemakkelijker onze weg kunnen vinden 
naar de juiste doelgroep.”

“Artsen staan vaak nog huiverig tegen-
over het gebruik van schalen, maar ik kan 
hen geruststellen: het instrument is bij 
ons op zijn bruikbaarheid getest. In het 
kader van dat onderzoek heb ik zelf de 
schaal enkele tientallen keren ingevuld. 
Als je de patiënt kent, duurt dat enkele 
minuten. Naar mijn aanvoelen zijn er ar-
gumenten om PICT in sommige diensten 
van het ziekenhuis regelmatig, op duide-
lijk gezette tijden, toe te passen bij iedere 
patiënt. Dat kan bijvoorbeeld op geriatrie, 
en misschien ook op neurologie.”

Bij de huisarts zou het EMD kunnen hel-
pen om het signaal te geven. Als een 
patiënt met een bepaald profiel enkele 
weken in het ziekenhuis opgenomen 
is, loont het mogelijk de moeite om bij 
een volgend consult PICT te gebruiken. 
Recente evoluties in de organisatie van 
de eerstelijnszorg betekenen volgens 
Gert Huysmans een verdere stap voor-
uit: “Het ziet ernaar uit dat we in de toe-
komst zullen overstappen op multidis-
ciplinaire zorgdossiers. Op die manier 
kunnen ook andere zorgverleners, zoals 
de thuisverpleegkundige, een seintje 
geven als ze bijvoorbeeld vaststellen 
dat iemand bijna continu thuisverple-
ging nodig heeft.”

Bij een patiënt die net een hospitalisatie 
achter de rug heeft, kan de arts deze epi-
sode als aanknopingspunt voor het over-
leg gebruiken: Wat als u opnieuw moet 
opgenomen worden? Zou u dat willen? 
Of zou u dat willen in bepaalde omstan-
digheden en in andere niet?

Arbeidsintensief
“Een consult voor vroegtijdige zorg-
planning is een arbeidsintensief proces”, 
geeft dr. Huysmans ten slotte aan. “Je 
bent er al gauw een uur mee bezig. 
Nu hoeft het werk niet altijd door de 
huisarts te worden uitgevoerd. In een 
woonzorgcentrum kan men die taak 
toewijzen aan een degelijk opgeleide 
verpleegkundige of maatschappelijk 
werker. Vroegtijdige zorgplanning is 
trouwens opgenomen in de kwali-
teitsindicatoren van de woonzorgcen-
tra. Men moet wel vermijden dat het 
proces zich beperkt tot een paar kruis-
jes op een formulier zetten, onderteke-
nen, en klaar. Uit wat ik zopas verteld 
heb, blijkt allicht duidelijk dat dat niet 
de bedoeling is.” ❚

Dr. Michèle Langendries M
S
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Opstellen van wilsverklaring 
moet worden begeleid
Laten we het nog eens duidelijk stellen: de wilsverklaring is de neerslag van een 
 langdurig en, indien nodig, herhaald overleg tussen de patiënt, zijn naasten en de 
arts. Inbreuken tegen deze vuistregel zijn in de praktijk legio. 

“A ls een patiënt ertoe komt om op één of 
 andere manier zijn wilsverklaring in zijn 
eentje in te vullen, zonder de hulp van een 

zorgverlener, leidt dat tot verwarring en onaangename 
situaties”, put Gert Huysmans uit de ervaring op 
het terrein. “Mensen voelen zich aangespro-
ken door de media en gaan dan maar op 
eigen houtje papieren zitten invullen. Ze 
pennen uitspraken neer waarvan ze de 
draagwijdte niet correct inschatten.”

De kar voor het paard
“Die rush naar de formulieren spant 
de kar voor het paard. Zonder voor-
afgaand overleg en reflectie met een 
zorgverlener – het proces van vroegtij-
dige zorgplanning – krijgen mensen geen 
overzicht van de bestaande opties. Ze heb-
ben het vaak heel moeilijk om zonder hulp van 
buitenaf voor zichzelf concrete zorgdoelen te ver-
woorden. En interpretatiefouten zijn een reëel risico. Neem 
nu een vraag als: Wil u nog verder antibiotica krijgen? Als 
een (long)patiënt daarop ontkennend antwoordt, bedoelt 
hij eigenlijk dat hij geen levensverlengende behandelingen 
meer wil hebben, en dus voor comfortzorg opteert. Maar 
door een beknopte formulering als ‘geen antibiotica meer’ 
kan de comfortzorg juist in het gedrang komen. Antibiotica 
zijn de beste comfortzorg bij blaasontsteking en een goed 
middel om kortademigheid onder controle te brengen. Als 
arts wil je niet in een situatie terechtkomen waarbij je com-
fortzorg moet toedienen, maar daarvoor niet over alle mid-
delen beschikt.”

Voor de wilsverklaring bestaat er geen officieel, gestan-
daardiseerd sjabloon. Verschillende formulieren zijn in om-
loop, waarvan sommige goed opgesteld, andere minder. 
 Misleidende vraagstellingen, zoals hierboven beschreven, 
zijn een welbekend fenomeen. Daarnaast laten sommige 
ruimte voor het formuleren van bepalingen die wettelijk 
onuitvoerbaar zijn. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 
reikt via haar website (www.palliatief.be) een formulier aan, 
dat kan worden afgedrukt. Het is opgesteld in samenwer-
king met een reeks experts en al jaren in gebruik. Het wordt 
regelmatig bijgewerkt. Ook LEIF heeft een formulier. 

Vertegenwoordiger  
is waardevolle partner
Een wilsverklaring kan drie luiken omvatten: de niet- 
behandelingsbeslissingen (die eigenlijk veel meer concrete 
zorgdoelen zou moeten weergeven – zie hoofdartikel), de 
positieve wilsverklaring euthanasie en de aangifte van een 
vertegenwoordiger. Dr. Huysmans pleit ervoor dat ook dat 
derde luik systematisch zou worden ingevuld. “Voor de arts 
is het comfortabel bij de zorg voor een wilsonbekwame 
 patiënt te kunnen terugvallen op overleg met een persoon 
die de patiënt destijds zelf heeft erkend als iemand die goed 

zijn wensen kan vertolken. Als de patiënt niet op papier een 
vertegenwoordiger heeft aangeduid, speelt de rolverdeling 
van de wettelijke vertegenwoordiging: eerst is de partner 

aan zet, bij afwezigheid de ouders, daarna de kin-
deren zonder onderscheid naar leeftijd, de 

broers of zussen en ten slotte de arts. 
Met deze verdeling kom je niet nood-

zakelijk uit bij de meest geschikte 
woordvoerder. Onder de kinde-
ren is er soms één die bijzonder 
empathisch het gedachtegoed 
van de  patiënt deelt, zodat hij 
het best als vertegenwoordi-
ger kan  worden aangeduid.”

Na een consult voor vroegtij-
dige zorgplanning kan de arts 

patiënten een formulier mee-
geven, met de aanbeveling het 

rustig thuis in te vullen, eventueel 
in overleg met de naasten. Bij een 

volgend consult kan het formulier over-
lezen worden, en eventueel  gecorrigeerd 

met het oog op verduidelijking. Deze werk-
wijze biedt ook de gelegenheid om de wettelijke 

aspecten van de positieve wilsverklaring rond euthanasie 
opnieuw even toe te lichten. Veel mensen weten niet dat 
ze alleen geldig is voor onomkeerbaar coma. Bij de familie 
is er vaak veel frustratie als ze op het kritieke moment tot 
de vaststelling komt dat de wilsverklaring ongeldig is. De 
wilsverklaring rond euthanasie moet worden ondertekend 
door twee getuigen, die geen belang mogen hebben bij het 
overlijden van de patiënt. 

Sumehr kan helpen
Het beheer van wilsverklaringen is nog weinig gestructu-
reerd. Artsen hebben meestal geen duidelijke aanwijzingen 
dat er bij de gemeentelijke administratie formulieren zijn 
ingediend. Die blijven dus vaak dode letter. Daarnaast is er 
geen systeem voor archivering van oudere wilsverklarin-
gen, die door recentere documenten vervangen zijn. Gert 
Huysmans: “Ik geef mijn patiënten bij iedere update de raad 
een kopie te bezorgen aan hun partner/vertrouwens persoon 
en aan mezelf. Ons EMD hier op de praktijk brengt een 
waarschuwing in beeld als een patiënt een wilsverklaring 
opgesteld heeft. Op die manier kunnen we het ziekenhuis 
een seintje geven als we vernemen dat de patiënt gehos-
pitaliseerd is. In het woonzorgcentrum heb je dan weer het 
patiëntendossier.”

Dr. Huysmans ziet veel heil in de Sumehr, waarin er  ruimte 
geschapen is voor de wilsverklaring. “Bij het raadplegen 
van de Sumehr kan de wachtdoende huisarts of de spoed-
arts zich daardoor informeren over de wensen van de 
 wilsonbekwame patiënt.” ❚

M.L.
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Twee in één: een vakbeurs gecom-
bineerd met een conferentie. Do-
mus Medica was het aan zichzelf 

verplicht, argumenteert Christophe De-
koninck: “We zijn de grootste huisartsen-
vereniging in Vlaanderen, met 80% van 
de kringen die lid zijn en bijna 3.000 in-
dividuele leden. De apothekers hebben 
al zo’n conferentie annex vakbeurs. Het 
Nederlands Huisartsgenootschap ook. 
Domus Medica heeft in het verleden eve-
nementen georganiseerd die in die rich-
ting gingen. Maar dit is van een ander 
kaliber. Op één dag beogen we een ant-
woord te geven op alle mogelijke vragen 
die in de huisartspraktijk kunnen rijzen, 
zowel op praktisch als op medisch vlak. 
Conform de huidige evolutie in de zorg 
richten we ons daarmee op een multidis-
ciplinair publiek: niet alleen huisartsen, 
maar ook praktijkassistenten, verpleeg-
kundigen, specialisten, enzovoort.”

“Ondanks de sérieux waarmee we het 
evenement opgezet hebben, zit er toch 

een luchtig kantje aan: mensen hoeven 
niet de hele dag te komen. Ze kunnen 
binnen- en buitenwandelen, naargelang 
het programma aan hun individuele in-
teresse tegemoetkomt.”

Tijdig inschrijven
De conferentie is opgebouwd uit een 40-
tal lezingen, workshops en skills labs. 
LOK-pakketten worden voorgesteld, met 
interactieve demonstraties. De thema’s 
zijn gekozen in samenspraak met het 
werkveld: Domus Medica heeft bij huis-
artsen gepeild naar de meest gegeerde 
aandachtspunten van het ogenblik, re-
kening houdend met de verschillende 
doelgroepen. Sommige sessies hebben 
een sterk actualiteitsgehalte: veiligheid, 
eHealth en kennismaking met éénlijn.be, 
burn-out. Andere sprekers kijken vooral 
naar het praktische, zoals praktijkvoering, 
gesprekstechnieken, pensioen, btw-rege-
ling, enzovoort. En uiteraard zijn er ook 
zuiver medische thema’s, zoals de fol-
low-up van de zwangerschap in de huis-
artspraktijk. 

De meeste sessies zijn geaccrediteerd. 
“Tijdig inschrijven is raadzaam”, beveelt 
de DM-directeur aan, “want sommige 
sessies zijn al volzet, hoewel de promo-
tie eigenlijk nog moet starten. Vooral 
workshops rond praktische vaardighe-
den en skills labs kennen veel succes.” 
De volgeboekte sessies zijn aangegeven 
op de site van de conferentie. Ze zijn een 
maat voor de belangstelling die het hele 
evenement wekt. Wie de boot mist, blijft 
twee jaar op de kade: dat is de periodi-
citeit die Domus Medica tot nader order 
voor de vakbeurs en conferentie instelt.

De vakbeurs omvat meer dan 50 stan-
den en biedt onderdak aan exposanten 
van uiteenlopende aard, gaande van 
eerstelijnsorganisaties en diensten 
voor praktijkondersteuning tot soft-
warefabrikanten en farmaceutische 
bedrijven. Christophe Dekoninck: “Ook 
hier laat de professionalisering zich 
voelen. Gezeul met eigen meubilair is 
niet aan de orde. We hebben de inrich-
ting van de beurs in handen gegeven 
van een gespecialiseerde standenbou-
wer. De hele structuur is voorhanden, 
zodat de exposanten maar hoeven 
neer te strijken.” Domus Medica heeft 
op de beurs een eigen stand, met on-
der andere thematische spreekuren: 
volgens een vooraf vastgelegde timing 
zullen belangstellenden er, telkens 
gedurende één uur, hun vragen rond 
een bepaald onderwerp kwijtkunnen. 
De planning is nog niet volledig vast-
gelegd, maar duidelijk is nu al dat er 
bijvoorbeeld een uur zal besteed wor-
den aan ICT en één aan Impulseo. Het 
volledige rooster zal op de site van 
de vakbeurs bekendgemaakt worden,  
zodra het beschikbaar is. 

Graag vermelden we in de marge van 
de conferentie nog de Netwerkdag 
Chronische Zorg (zie pagina 4-5). 
Die vindt plaats dezelfde dag en op 
dezelfde locatie, zodat de deelnemers 
desgewenst vlot kunnen overstappen 
naar de vakbeurs en/of de sessies van 
de conferentie. ❚

Dr. Michèle Langendries

A ls recent in dienst 
getreden directeur geeft 
Christophe Dekoninck 

aan hoe het evenement van 15 
oktober kadert in de ambitie die 
hij voor Domus Medica koestert. 
“We moeten de meerwaarde van 
de koepel verder ontwikkelen, voor 
zijn leden en de huisartsensector 
in het algemeen. Er moeten 
voortdurend evenementen, 
opleidingen en publicaties komen 
die een antwoord bieden op elke 
vraag die zich in de huisartspraktijk 
kan aandienen.  
De huisartsconferentie & vakbeurs 
is een belangrijke stap in die 
richting. In een tijdspanne van 
één dag – of zelfs een paar uren 
– kunnen huisartsen en andere 
zorgverstrekkers uit de eerste 
lijn er hun vragenlijstje komen 
afwerken. Ze zullen er een 
professioneel onderbouwde en 
zorgvuldig uitgewerkte respons 
vinden.”

M
S
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Domus Medica 
professionaliseert 
conferentie & 
vakbeurs

De huisartsenconferentie 
met vakbeurs van 15 
oktober is het derde 

kernevenement in het 
jubileumjaar van Domus 

Medica. “Met het oog op 
de grootschaligheid en 

de professionele aanpak 
mogen we spreken van 

een totaal nieuw concept”, 
zegt Christophe Dekoninck, 

algemeen directeur van 
Domus Medica.

“Ondanks de 
sérieux waarmee 
we het evenement 

opgezet hebben, zit er 
toch een luchtig kantje 
aan: mensen hoeven 
niet de hele dag te 

komen.”

Domus Medica biedt 
een antwoord op elke 
vraag

BEROEPSNIEUWS

Grondplan huisartsenconferentie & vakbeurs

Waar? 
Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 

2020 Antwerpen

Wanneer? 
15 oktober, vanaf 9.30u

 
Voor meer informatie over de 

huisartsenconferentie en vakbeurs kunt u 
terecht op www.huisartsenconferentie.be.
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Paracetamol Teva 500 mg tablet-
ten KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke 
tablet Paracetamol Teva 500 mg bevat 500 mg paracetamol. Voor de 
volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. KLINISCHE GEGEVENS 
Therapeutische indicaties Symptomatische behandeling van koorts 
en pijn. Dosering en wijze van toediening Dosering Adolescenten 
en volwassenen (lichaamsgewicht > 50 kg) De gebruikelijke dosis is 
1 tot 2 tabletten van 500 mg per keer, zo nodig respectievelijk elke 4 
of 6 uur te herhalen, tot 3 g per dag. In geval van meer intense pijn of 
koorts, kan de dagdosis worden verhoogd tot 4 g per dag. Het toedie-
ningsinterval dient ten minste 4 uur te bedragen. De maximale doses 
zijn 1 g per keer en 4 g per dag. Voor volwassenen die minder dan 
50 kg wegen, is de maximale dagdosis 60 mg / kg / dag. Kinderen en 
adolescenten (lichaamsgewicht < 50 kg) De gebruikelijke dosis is 15 
mg / kg per keer, tot maximaal 4 maal per dag. Het toedieningsinterval 
dient ten minste 4 uur te bedragen. De maximale doses zijn 15 mg /
kg per inname en 60 mg / kg / dag. Wijze van innemen: De tabletten 
doorslikken met een ruime hoeveelheid water of in een ruime hoeveel-
heid water uiteen laten vallen, goed roeren en opdrinken. Duur van 
de behandeling De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te 
zijn en gelimiteerd tot de periode waarin de symptomen aanwezig zijn. 
Verminderde leverfunctie, chronisch alcoholgebruik Bij patiënten met 
een verminderde leverfunctie, moet de dosis worden verminderd of 
het doseringsinterval verlengd. De dagelijkse dosis mag niet hoger zijn 
dan 2 g in de volgende situaties: - Leverinsuffi ciëntie - Syndroom van 
Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht) - Chronisch alcoholge-
bruik Nierinsuffi ciëntie In geval van matige en ernstige nierinsuffi ciëntie 
moet de dosis verminderd worden: Glomerulaire fi ltratie: 10 – 50 mL/
min Dosis: 500 mg elke 6 uur Glomerulaire fi ltratie: < 10 mL/min Dosis: 
500 mg elke 8 uur Ouderen Op basis van farmacokinetische gegevens 
is geen dosisaanpassing nodig. Men moet echter rekening houden 
met het feit dat nier- en / of leverinsuffi ciëntie vaker voorkomen bij ou-
deren. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of 
voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Bijwerkingen De 
bijwerkingen worden beschreven volgens de systeem/orgaanklassen 
en volgens de frequentie. De frequenties worden als volgt gedefi ni-

eerd: 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 niet geschat worden op basis van de beschikbare gege-
vens). Bloed- en lymfestelsel-aandoeningen: Zeer zelden: Leukopenie, 
pancytopenie, neutropenie, hemolytische anemie. Frequentie niet 
gekend: Thrombocytopenie, agranulocytose (na langdurig gebruik). 
Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: allergische reacties. Zeer zel-
den: allergische reacties die stopzetten van de behandeling vereisen. 
Frequentie niet gekend: Allergische reacties, voornamelijk exantheem, 
urticaria en koorts, anafylactische shock. Zenuwstelsel-aandoeningen: 
Zelden: hoofdpijn. Maagdarmstelselaandoeningen: buikpijn, diarree, 
nausea, braken, constipatie. Lever- en galaandoeningen: Zelden: ge-
stoorde leverfunctie, leverfalen, levernecrose, geelzucht. Frequentie 
niet gekend: Hepatotoxiciteit, Hepatitis. Huid- en onderhuidaan-
doeningen: Zelden: pruritus, rash, zweten, angio-oedeem, urticaria. 
Zeer zelden: ernstige huidreacties. Nier- en urineweg-aandoeningen: 
Zeer zelden: steriele pyurie (troebele urine). Frequentie niet gekend: 
nefropathieën (interstitiële nefritis, tubulaire necrose) na langdurig ge-
bruik van hoge doses. Algemene aandoeningen en toedieningsplaats-
stoornissen: Zelden: duizeligheid, malaise. Letsels, intoxicaties en 
verrichtingscomplicaties: Zelden: overdosis en intoxicatie. 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 gezondheids-
zorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproduc-
ten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 
- B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreacti-
ons@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET 
IN DE HANDEL BRENGEN Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 
16, B - 2610 Wilrijk. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN 
DE HANDEL BRENGEN BE193444 AFLEVERINGSWIJZE: Op me-
disch voorschrift, behalve verpakking van 20 tabletten. DATUM VAN 
HERZIENING VAN DE TEKST Datum van herziening van de tekst: 
02/2016. Datum van goedkeuring van de tekst: 03/2016.

PARACETAMOL TEVA®
1,5 miljoen keer 

uw keuze in 2015*
 Wij danken u 

voor uw vertrouwen.

500 mg
30 tabletten

30 tabletten

100 tabletten

1 g

1 g

100 tabletten

60 tabletten

120 tabletten

10 tabletten

90 tabletten

6,72 € 6,72 € 6,72 €

10,65 € 10,65 € 10,65 €

9,99 € 1,92 € 1,15 €

10,00 € 1,93 € 1,16 €

11,07 € 2,29 € 1,38 €

Bf

Bf

Publieksprijs Remgeld 
gewoon  

Remgeld 
voorkeur

3,52 € 3,52 € 3,52 €

7,24 € 0,97 € 0,58 €

2,41 € 2,41 € 2,41 €

*Bron : LMPB IMS gegevens 2015 
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Paracetamol Teva 500 mg tablet-
ten KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke 
tablet Paracetamol Teva 500 mg bevat 500 mg paracetamol. Voor de 
volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. KLINISCHE GEGEVENS 
Therapeutische indicaties Symptomatische behandeling van koorts 
en pijn. Dosering en wijze van toediening Dosering Adolescenten 
en volwassenen (lichaamsgewicht > 50 kg) De gebruikelijke dosis is 
1 tot 2 tabletten van 500 mg per keer, zo nodig respectievelijk elke 4 
of 6 uur te herhalen, tot 3 g per dag. In geval van meer intense pijn of 
koorts, kan de dagdosis worden verhoogd tot 4 g per dag. Het toedie-
ningsinterval dient ten minste 4 uur te bedragen. De maximale doses 
zijn 1 g per keer en 4 g per dag. Voor volwassenen die minder dan 
50 kg wegen, is de maximale dagdosis 60 mg / kg / dag. Kinderen en 
adolescenten (lichaamsgewicht < 50 kg) De gebruikelijke dosis is 15 
mg / kg per keer, tot maximaal 4 maal per dag. Het toedieningsinterval 
dient ten minste 4 uur te bedragen. De maximale doses zijn 15 mg /
kg per inname en 60 mg / kg / dag. Wijze van innemen: De tabletten 
doorslikken met een ruime hoeveelheid water of in een ruime hoeveel-
heid water uiteen laten vallen, goed roeren en opdrinken. Duur van 
de behandeling De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te 
zijn en gelimiteerd tot de periode waarin de symptomen aanwezig zijn. 
Verminderde leverfunctie, chronisch alcoholgebruik Bij patiënten met 
een verminderde leverfunctie, moet de dosis worden verminderd of 
het doseringsinterval verlengd. De dagelijkse dosis mag niet hoger zijn 
dan 2 g in de volgende situaties: - Leverinsuffi ciëntie - Syndroom van 
Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht) - Chronisch alcoholge-
bruik Nierinsuffi ciëntie In geval van matige en ernstige nierinsuffi ciëntie 
moet de dosis verminderd worden: Glomerulaire fi ltratie: 10 – 50 mL/
min Dosis: 500 mg elke 6 uur Glomerulaire fi ltratie: < 10 mL/min Dosis: 
500 mg elke 8 uur Ouderen Op basis van farmacokinetische gegevens 
is geen dosisaanpassing nodig. Men moet echter rekening houden 
met het feit dat nier- en / of leverinsuffi ciëntie vaker voorkomen bij ou-
deren. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of 
voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Bijwerkingen De 
bijwerkingen worden beschreven volgens de systeem/orgaanklassen 
en volgens de frequentie. De frequenties worden als volgt gedefi ni-

eerd: 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 niet geschat worden op basis van de beschikbare gege-
vens). Bloed- en lymfestelsel-aandoeningen: Zeer zelden: Leukopenie, 
pancytopenie, neutropenie, hemolytische anemie. Frequentie niet 
gekend: Thrombocytopenie, agranulocytose (na langdurig gebruik). 
Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: allergische reacties. Zeer zel-
den: allergische reacties die stopzetten van de behandeling vereisen. 
Frequentie niet gekend: Allergische reacties, voornamelijk exantheem, 
urticaria en koorts, anafylactische shock. Zenuwstelsel-aandoeningen: 
Zelden: hoofdpijn. Maagdarmstelselaandoeningen: buikpijn, diarree, 
nausea, braken, constipatie. Lever- en galaandoeningen: Zelden: ge-
stoorde leverfunctie, leverfalen, levernecrose, geelzucht. Frequentie 
niet gekend: Hepatotoxiciteit, Hepatitis. Huid- en onderhuidaan-
doeningen: Zelden: pruritus, rash, zweten, angio-oedeem, urticaria. 
Zeer zelden: ernstige huidreacties. Nier- en urineweg-aandoeningen: 
Zeer zelden: steriele pyurie (troebele urine). Frequentie niet gekend: 
nefropathieën (interstitiële nefritis, tubulaire necrose) na langdurig ge-
bruik van hoge doses. Algemene aandoeningen en toedieningsplaats-
stoornissen: Zelden: duizeligheid, malaise. Letsels, intoxicaties en 
verrichtingscomplicaties: Zelden: overdosis en intoxicatie. 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 gezondheids-
zorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproduc-
ten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 
- B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreacti-
ons@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET 
IN DE HANDEL BRENGEN Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 
16, B - 2610 Wilrijk. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN 
DE HANDEL BRENGEN BE193444 AFLEVERINGSWIJZE: Op me-
disch voorschrift, behalve verpakking van 20 tabletten. DATUM VAN 
HERZIENING VAN DE TEKST Datum van herziening van de tekst: 
02/2016. Datum van goedkeuring van de tekst: 03/2016.

PARACETAMOL TEVA®
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Paracetamol Teva 500 mg tablet-
ten KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke 
tablet Paracetamol Teva 500 mg bevat 500 mg paracetamol. Voor de 
volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. KLINISCHE GEGEVENS 
Therapeutische indicaties Symptomatische behandeling van koorts 
en pijn. Dosering en wijze van toediening Dosering Adolescenten 
en volwassenen (lichaamsgewicht > 50 kg) De gebruikelijke dosis is 
1 tot 2 tabletten van 500 mg per keer, zo nodig respectievelijk elke 4 
of 6 uur te herhalen, tot 3 g per dag. In geval van meer intense pijn of 
koorts, kan de dagdosis worden verhoogd tot 4 g per dag. Het toedie-
ningsinterval dient ten minste 4 uur te bedragen. De maximale doses 
zijn 1 g per keer en 4 g per dag. Voor volwassenen die minder dan 
50 kg wegen, is de maximale dagdosis 60 mg / kg / dag. Kinderen en 
adolescenten (lichaamsgewicht < 50 kg) De gebruikelijke dosis is 15 
mg / kg per keer, tot maximaal 4 maal per dag. Het toedieningsinterval 
dient ten minste 4 uur te bedragen. De maximale doses zijn 15 mg /
kg per inname en 60 mg / kg / dag. Wijze van innemen: De tabletten 
doorslikken met een ruime hoeveelheid water of in een ruime hoeveel-
heid water uiteen laten vallen, goed roeren en opdrinken. Duur van 
de behandeling De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te 
zijn en gelimiteerd tot de periode waarin de symptomen aanwezig zijn. 
Verminderde leverfunctie, chronisch alcoholgebruik Bij patiënten met 
een verminderde leverfunctie, moet de dosis worden verminderd of 
het doseringsinterval verlengd. De dagelijkse dosis mag niet hoger zijn 
dan 2 g in de volgende situaties: - Leverinsuffi ciëntie - Syndroom van 
Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht) - Chronisch alcoholge-
bruik Nierinsuffi ciëntie In geval van matige en ernstige nierinsuffi ciëntie 
moet de dosis verminderd worden: Glomerulaire fi ltratie: 10 – 50 mL/
min Dosis: 500 mg elke 6 uur Glomerulaire fi ltratie: < 10 mL/min Dosis: 
500 mg elke 8 uur Ouderen Op basis van farmacokinetische gegevens 
is geen dosisaanpassing nodig. Men moet echter rekening houden 
met het feit dat nier- en / of leverinsuffi ciëntie vaker voorkomen bij ou-
deren. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of 
voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Bijwerkingen De 
bijwerkingen worden beschreven volgens de systeem/orgaanklassen 
en volgens de frequentie. De frequenties worden als volgt gedefi ni-

eerd: 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 niet geschat worden op basis van de beschikbare gege-
vens). Bloed- en lymfestelsel-aandoeningen: Zeer zelden: Leukopenie, 
pancytopenie, neutropenie, hemolytische anemie. Frequentie niet 
gekend: Thrombocytopenie, agranulocytose (na langdurig gebruik). 
Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: allergische reacties. Zeer zel-
den: allergische reacties die stopzetten van de behandeling vereisen. 
Frequentie niet gekend: Allergische reacties, voornamelijk exantheem, 
urticaria en koorts, anafylactische shock. Zenuwstelsel-aandoeningen: 
Zelden: hoofdpijn. Maagdarmstelselaandoeningen: buikpijn, diarree, 
nausea, braken, constipatie. Lever- en galaandoeningen: Zelden: ge-
stoorde leverfunctie, leverfalen, levernecrose, geelzucht. Frequentie 
niet gekend: Hepatotoxiciteit, Hepatitis. Huid- en onderhuidaan-
doeningen: Zelden: pruritus, rash, zweten, angio-oedeem, urticaria. 
Zeer zelden: ernstige huidreacties. Nier- en urineweg-aandoeningen: 
Zeer zelden: steriele pyurie (troebele urine). Frequentie niet gekend: 
nefropathieën (interstitiële nefritis, tubulaire necrose) na langdurig ge-
bruik van hoge doses. Algemene aandoeningen en toedieningsplaats-
stoornissen: Zelden: duizeligheid, malaise. Letsels, intoxicaties en 
verrichtingscomplicaties: Zelden: overdosis en intoxicatie. 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 gezondheids-
zorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproduc-
ten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 
- B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreacti-
ons@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET 
IN DE HANDEL BRENGEN Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 
16, B - 2610 Wilrijk. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN 
DE HANDEL BRENGEN BE193444 AFLEVERINGSWIJZE: Op me-
disch voorschrift, behalve verpakking van 20 tabletten. DATUM VAN 
HERZIENING VAN DE TEKST Datum van herziening van de tekst: 
02/2016. Datum van goedkeuring van de tekst: 03/2016.
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PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Naam + Voornaam  
Specialisme Professioneel adres

 Dr. Eddie DE BLOCK 
Huisarts – Arbeidsgeneeskunde

ARISTA, Koningstraat 196, 1000 
Brussel

 
Dr. Mireille MERCKX
Geneesheer-specialist 
gynaecologie en verloskunde

Nieuwelaan 39/2, 1853 Strombeek

VERKIEZINGEN ORDE

Provinciale raad  
van VlaamsBrabant en Brussel

JS
27

60
A

N

B ij de vorige verkiezingen werden artsen ver-
kozen om te zetelen in de ‘Provinciale Raad van 
Brabant met het Nederlands als voertaal’ van de 

Orde der Geneesheren . De provincie bestond uit een 
kiesdistrict ‘Leuven’ en een kiesdistrict ‘Brussel-Halle-Vil-
voorde’. Elk district had zes verkiesbare mandaten. 

Zoals u wellicht weet is de wetgeving vanaf vorig jaar 
veranderd. Hierbij werd enerzijds onze naam gewij-
zigd in ‘Provinciale Raad der Artsen van Vlaams-Bra-
bant en Brussel’. Maar anderzijds omvat onze provin-
cie voortaan drie kiesdistricten in plaats van twee: Leu-
ven, Brussel en Halle-Vilvoorde. Dit heeft tot gevolg 
dat ook de zetelverdeling voor de Raad een wijziging 
heeft ondergaan. Leuven zal in de toekomst zes man-
daten tellen, Brussel vier en Halle-Vilvoorde twee. De 
helft van deze zetels zijn dit jaar verkiesbaar.

Het aantal toegewezen mandaten per kiesdistrict ge-
beurde op basis van het aantal ingeschreven artsen 
per district. Het was een verrassing vast te stellen dat 
er meer Nederlandstalige artsen hun voornaamste be-
roepsactiviteit in Brussel hadden dan in heel het ar-
rondissement Halle-Vilvoorde. De meeste Vlaamse art-
sen wonen weliswaar in de Rand, maar zij beoefenen 
hun voornaamste beroepsactiviteit in Brussel.

Dit alles zorgt voor een onmiskenbare discrepantie tus-
sen huisartsen en specialisten. Brussel telt slechts en-
kele tientallen Vlaamse huisartsen, terwijl de overgrote 
meerderheid van de artsen specialisten zijn. Deze laat-

sten zijn vooral werkzaam in de Brusselse ziekenhuizen. 
In Halle-Vilvoorde zijn de huisartsen daarentegen in de 
meerderheid.

In het kiesdistrict Leuven stellen we een mooie en even-
wichtige verdeling vast tussen het aantal huisartsen en 
het aantal specialisten. 

Het is voor mij een aangename verrassing om vast te 
stellen dat er veel ‘nieuwe gezichten’ zich kandidaat ge-
steld hebben, waaronder ook een aantal vrouwen. Het 
bundelen van de krachten van deze nieuwe, sterk ge-
motiveerde mensen, samen met de gedrevenheid en 
de ervaring van de resterende leden van de Raad wiens 
mandaat nog niet verlopen is, zal ongetwijfeld leiden tot 
een stevig team binnen onze Raad. 

Eveneens nieuw is dat het omslachtige kiessysteem 
met twee aangetekende brieven en een trage manu-
ele telling van de stemmen vanaf nu ook definitief tot 
het verleden behoort. De verkiezingen gebeuren dit 
jaar voor het eerst elektronisch. Indien zich, ondanks 
alle voorzorgsmaatregelen langs onze kant, toch on-
voorziene problemen zouden voordoen bij het elektro-
nisch inloggen, zullen onze secretariaatsmedewerkers 
u graag de nodige informatie bezorgen om toch vlot 
te kunnen stemmen. Mocht het noodlot toeslaan en 
u er helemaal niet in zou slagen om elektronisch te 
stemmen, dan kan u uw stem nog altijd (tijdens de 
kantooruren) komen uitbrengen in onze lokalen op de 
Maria-Louisasquare 32 te Brussel. 
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DISTRICT BRUSSEL

Dr. Patrick Verheijen
Voorzitter provinciale raad  
Vlaams-Brabant en Brussel

DISTRICT HALLE-VILVOORDE

❚ VOORWOORD VAN DE VOORZITTER ■

GEWONE LEDEN

Naam + Voornaam
Specialisme Professioneel adres

 Dr. Francis HUJOEL 
Huisarts H. Hartplein 2, 1200 Brussel

 
Dr. Dirk MICHIELSEN
Geneesheer-specialist  
voor urologie

UZ Brussel, Laarbeeklaan 101,  
1090 Brussel

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Naam + Voornaam
Specialisme Professioneel adres

 
Dr. Erik LOOSEN 
Huisarts

Stalingradlaan 15, 1000 
Brussel

GEWONE LEDEN

Naam + Voornaam
Specialisme Professioneel adres

 
Dr. Eddie DE BLOCK 
Huisarts - Arbeidsgeneeskunde

ARISTA, Koningstraat 196,  
1000 Brussel

 
Dr. Mark HUYLEBROECK
Huisarts

Meyskensstraat 177,  
1780 Wemmel

 
Dr. Mireille MERCKX
Geneesheer-specialist 
gynaecologie en verloskunde

Nieuwelaan 39/2,  
1853 Strombeek-Bever
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GEWONE LEDEN

Naam + Voornaam  
Specialisme Professioneel adres

 Dr. Inge DE VADDER 
Huisarts Linterseweg 9, 3440 Zoutleeuw 

Dr. Hendrik DE VIS 
Huisarts Kerspelstraat 52, 3001 Heverlee

 

Dr. Timothy DEVOS
Geneesheer-specialist inwendige 
geneeskunde, klinische 
hematologie

UZ Leuven Gasthuisberg, 
Herestraat 49, 3000 Leuven

STAURODORM®

EEN GOED SLAAPMIDDEL 
IS ER EEN DAT MEN KAN STOPPEN

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL NAAM VAN HET GENEESMIDDEL STAURODORM 27,42 mg Tabletten KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén tablet bevat 27,42 mg Flurazepam base. 

Lijst van de hulpstoffen: Lijst van de hulpstoffen: Monohydraat lactose*; cellulosepoeder*; Poly (o-2 hydroxypropyl) cellulose (5,0 – 16,0% hydroxypropoxy groep); colloïde siliciumdioxide: maïszetmeel; 

dibehynaatglycerol; magnesiumstearaat. *Gebruikt onder de vorm van cellactose 80 bestaande uit: 75% monohydraat lactose en 25% cellulosepoeder dibehynaatglycerol; magnesiumstearaat. *Gebruikt onder de vorm van cellactose 80 bestaande uit: 75% monohydraat lactose en 25% cellulosepoeder FARMACEUTISCHE 
VORM Deelbare tabletten voor oraal gebruik Deelbare tabletten voor oraal gebruik KLINISCHE GEGEVENS - THERAPEUTISCHE INDICATIES Staurodorm is aangewezen in geval van slaapstoornissen, bij patiënten 

die o.a. tekenen van angstigheid vertonen. Het gebruik van benzodiazepines is enkel aangewezen indien de slaapstoornissen ernstig zijn, deze de persoon in zijn dagelijkse die o.a. tekenen van angstigheid vertonen. Het gebruik van benzodiazepines is enkel aangewezen indien de slaapstoornissen ernstig zijn, deze de persoon in zijn dagelijkse 

bezigheden belemmeren of hem tot extreme wanhoop drijven. Slaapstoornissen gebonden aan een depressie zijn geen indicatie voor benzodiazepines in monotherapie. bezigheden belemmeren of hem tot extreme wanhoop drijven. Slaapstoornissen gebonden aan een depressie zijn geen indicatie voor benzodiazepines in monotherapie. 

DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING De behandeling zal zo kort mogelijk gehouden worden. De totale duur van de behandeling zal normaal gezien niet langer dan 

3 weken duren, inclusief de ontwenningsperiode. In geval dat de behandeling moet verder gezet worden, is een voorafgaande reëvaluatie van de toestand van de patiënt 3 weken duren, inclusief de ontwenningsperiode. In geval dat de behandeling moet verder gezet worden, is een voorafgaande reëvaluatie van de toestand van de patiënt 

aangewezen. Men zal met een kleine dosis starten welke progressief zal verhoogd worden tot een optimaal effect bekomen wordt. De maximale doeltreffendheid van Flurazepam aangewezen. Men zal met een kleine dosis starten welke progressief zal verhoogd worden tot een optimaal effect bekomen wordt. De maximale doeltreffendheid van Flurazepam 

wordt tijdens de 2de of 3de nacht bereikt. wordt tijdens de 2de of 3de nacht bereikt. a. Volwassenen: gebruikelijke dosis: ½ tablet ‘s avonds, 15 min. voor het slapengaan. Uitzonderlijk, en voor hardnekkige gevallen, mag 

de dosis gradueel opgedreven worden tot 2 tabletten. - de dosis gradueel opgedreven worden tot 2 tabletten. - b. Oudere patiënten of patiënten in een slechte algemene toestand (vb. nier- of leverinsuffi ciëntie): een ½ tablet zal i.h.a. b. Oudere patiënten of patiënten in een slechte algemene toestand (vb. nier- of leverinsuffi ciëntie): een ½ tablet zal i.h.a. b. Oudere patiënten of patiënten in een slechte algemene toestand

voldoende zijn en vertegenwoordigt in ieder geval de aanvangsdosis. - voldoende zijn en vertegenwoordigt in ieder geval de aanvangsdosis. - c. Kinderen: Kinderen vertonen een grotere gevoeligheid voor de effecten van benzodiazepines op het c. Kinderen: Kinderen vertonen een grotere gevoeligheid voor de effecten van benzodiazepines op het c. Kinderen:

centrale zenuwstelsel. Een niet compleet ontwikkeld metabolisatieschema kan de vorming van niet actieve metabolieten verhinderen of deze onvolledig maken. Kinderen onder 

de 6 jaar: het gebruik van benzodiazepines bij kinderen onder de 6 jaar is voorbehouden voor zeldzame specifi eke indicaties en zal slechts genomen worden na beslissing 

en onder begeleiding van een gespecialiseerde arts (neuropediater, psychiater). - d. Opmerking: Onderbreking na een langdurige behandeling gebeurt progressief. Rebound d. Opmerking: Onderbreking na een langdurige behandeling gebeurt progressief. Rebound d. Opmerking:

effecten bij het stopzetten van de behandeling blijken minder frequent met benzodiazepines met een lange halfwaardetijd, dan met deze met een korter half leven. CONTRA-
INDICATIES Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of voor één van de hulpstoffen of residu’s. Myastenia gravis, overgevoeligheid voor benzodiazepines vormen 

de formele contra-indicaties bij het gebruik van Staurodorm, alsook in geval van ernstige ademhalingsinsuffi ciëntie of slaapapneu. Bij nier – en leverstoornissen zal Staurodorm 

met voorzichtigheid toegepast worden en dienen de biologische parameters gecontroleerd te worden. Kinderen jonger dan 6 jaar: bij kinderen onder de 6 jaar is het gebruik 

voorbehouden voor zeldzame specifi eke indicaties, na beslissing en onder begeleiding van een gespecialiseerde arts (neuropediater, psychiater). BIJWERKINGEN De toediening 

van benzodiazepines kan een al bestaande depressie maskeren en kan anterograde amnesie met gedragsstoornissen veroorzaken. Paradoxale of psychiatrische reacties zoals 

agitatie, prikkelbaarheid, agressiviteit, delirium, nachtmerries, hallucinaties, psychose of gedragsstoornissen werden waargenomen. Deze komen frequenter voor bij kinderen 

en bejaarden. Het gebruik van benzodiazepines kan tot een fysische of psychische afhankelijkheid leiden. Toxicomanie op benzodiazepines is mogelijk. Het plots onderbreken 

van een behandeling kan een rebound effect veroorzaken. Een agranulocytose kan soms voorkomen, deze is omkeerbaar. Uitzonderlijk werden personaliteitsstoornissen, 

depressie of symptomen van paranoia vastgesteld. In sommige gevallen kunnen paradoxale reacties optreden met verhoogde angst en slapeloosheid. Ter hoogte van het 

centrale zenuwstelsel werden volgende ongewenste effecten vastgesteld: slaperigheid als hang-over fenomeen, versuftheid, musculaire atonie, vermoeidheid, ataxie, diplopie, 

duizeligheid en hoofdpijn. Deze fenomenen komen frequenter voor in het begin van de behandeling en hebben neiging om progressief te verdwijnen. Oorruizen kunnen 

voorkomen. Gevallen van angina pectoris en hartkloppingen werden gerapporteerd. Op ademhalingsniveau werd een toename van het aantal slaapapneu vastgesteld, gewoonlijk 

zonder betekenis. Niettegenstaande zal er rekening mee gehouden worden in geval van obstructie van de bovenste luchtwegen. Op gastro-intestinaal vlak kunnen nausea, 

braakneigingen, pyrosis, en zeldzaam een verhoogde eetlust of anorexie voorkomen. Diarree, obstipatie, droge mond of overproductie van speeksel werden waargenomen. Een 

tijdelijke verhoging van de leverenzymen, van de bilirubine kunnen voorkomen. Deze onvoorspelbare fenomenen zijn reversiebel. Pruritus, huiduitslag en in sommige gevallen 

fotosensibiliteit werden vastgesteld. Anafylactische reacties zijn uitzonderlijk. Kunnen ook voorkomen: sexuele dysfunctie, menstruele- en ovulatie stoornissen, stoornissen van 

de libido, zeer uitzonderlijk gynaecomastie. Er werd gerapporteerd dat fl urazepam zeldzame gevallen van leucopenie, en granulocytopenie en een toename van sgot/sgpt, van 

totale en directe bilirubine en van alkalische fosfatase veroorzaken heeft. Brandgevoelen aan de ogen, troebel zicht, en focalisatie moeilijkheden werden ook gerapporteerd. 

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN MEDA PHARMA n.v., Terhulpsesteenweg 166 - 1170 Brussel NUMMER VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE130444 AFLEVERINGSWIJZE Op medisch voorschrift DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 06/2015 - HERZ.: 15/4/2016

STAURODORM® is met zijn tweevoudige werking anders dan de 

andere slaapmiddelen. Zijn hypnotisch effect vergemakkelijkt het 

inslapen en draagt bij tot een goede en verkwikkende nachtrust. 

Zijn anxiolytisch effect geeft dag en nacht rust en vergemakkelijkt 

het stoppen van de behandeling.

27,42 mg (30 tab.) : PP € 15,20

AD-A4.indd   1 15/04/16   11:04

DISTRICT LEUVEN
PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Naam + Voornaam 
Specialisme Professioneel adres

 Dr. Inge DE VADDER 
Huisarts Linterseweg 9, 3440 Zoutleeuw

 Dr. Magda GILBERT 
Huisarts Stichelweg 36, 3360 Korbeek-Lo

 

Dr. Jan GRAULS
Geneesheer-specialist 
verzekeringsgeneeskunde en 
medische expertise

MEDIONEX, Isabellaplein 2, 3000 
Leuven
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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

❚ VOORWOORD VAN DE VOORZITTER ■
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DISTRICT ANTWERPEN
PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Naam + Voornaam  
Specialisme Professioneel adres

Dr. Carine CLOODTS 
Huisarts

Berkenlaan 38  
2520 Ranst

Dr. Jean IARCHY  
Geneesheer-specialist voor 
heelkunde

Grotesteenweg 44 bus 71  
2600 Berchem

Dr. Jacques VAN DOOREN 
Geneesheer-specialist voor 
orthopedische heelkunde 

GZA St. Augustinus 
Oosterveldlaan 24  2610 Wilrijk

DISTRICT MECHELEN

GEWONE LEDEN

Naam + Voornaam 
Specialisme Professioneel adres

Dr. Marleen DAEMS 
Huisarts

VIIde Olympiadelaan 58  
2020 Antwerpen

Dr. Christel DE POOTER
Geneesheer-specialist  
in de radiotherapie

GZA St. Augustinus  
Oosterveldlaan 24  2610 Wilrijk

Dr. MariaElisabeth  
VAN ALSENOY
Jeugdarts

VCLB Camp. Centrum 
Hallershofstraat 7 2100 Deurne

GEWONE LEDEN

Naam + voornaam 
Specialisme Professioneel adres

Dr. Leo JONCKHEER
Geneesheer-specialist  
voor neuropsychiatrie

Leopoldplein 20, 2500 Lier

Dr. Guy PEETERS
Huisarts

Sander De Vosstraat 24,  
2500 Koningshooikt

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Naam + voornaam 
Specialisme Professioneel adres

Dr. Stijn BOULANGER
Geneesheer-specialist  
voor urologie

Heilig Hart Ziekenhuis vzw, 
Mechelsestraat 24, 2500 Lier

Dr. Paul VAN GOOLEN
Huisarts 

Hanswijkstraat 33A/003,  
2800 Mechelen

DISTRICT TURNHOUT
GEWONE LEDEN

Naam + voornaam 
Specialisme Professioneel adres

Dr. Cornelius BOEREN
Huisarts

Mgr. Eestermansstraat 15,  
2328 Meerle

Dr. AnneMarie D’HOOGE 
Geneesheer-specialist  
voor otorhinolaryngologie

Laarsveld 21, 2440 Geel

 
Dr. Joris LEENDERS
Geneesheer-specialist  
voor neurologie

Algemeen Ziekenhuis St. 
Dimpna, J.B. Stessensstraat 2, 
2440 Geel

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Naam + voornaam 
Specialisme Professioneel adres

Dr. AnneMarie D’HOOGE 
Geneesheer-specialist voor 
otorhinolaryngologie

Laarsveld 21, 2440 Geel

Dr. Joris LEENDERS
Geneesheer-specialist voor 
neurologie

Algemeen Ziekenhuis St. 
Dimpna, J.B. Stessensstraat 2, 
2440 Geel

Dr. Ludo SIMOENS 
Huisarts, geneesheer-specialist  
in de verzekeringsgeneeskunde  
en de medische expertise

Kasteelweg 46, 2310 Rijkevorsel

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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België is nu reeds koploper inzake 
orgaandonaties. Ons land tel-
de vorig jaar 28 orgaandonoren 

per miljoen inwoners. In de buurlanden 
Nederland, Duitsland en Luxemburg lag 
dat met respectievelijk 15,7, 10,6 en 5,3 
donoren per miljoen inwoners bedui-
dend lager. Het hoge aantal orgaando-
noren is zonder twijfel te danken aan de 
wet van 13 juni 1986 over het wegnemen 
en transplanteren van organen. Die wet 
vertrekt van het opting out- of ‘geen be-
zwaar’-systeem. Dat betekent concreet 
dat elke Belg donor is tenzij hij zijn ver-
zet officieel registreerde of zijn mening 
op een andere manier kenbaar is voor 
de arts. 

Bovendien kan elke Belg zich ook nog 
eens expliciet laten registreren als or-
gaandonor. Daartoe dient hij een inge-
vuld registratieformulier te deponeren 
bij de dienst bevolking van zijn woon-
plaats. De registratie wordt vervolgens 
opgenomen in het rijksregister. Vorig jaar 
stonden 211.205 Belgen als orgaandonor 
geregistreerd. 187.304 lieten hun verzet 
registreren. Nog vorig jaar hebben 405 
mensen minstens één orgaan afgestaan. 
90 daarvan waren levende donoren. Het 
totaal aantal transplantaties bedroeg 
943, een stijging met 15% in vergelijking 
met 2014. De gemiddelde leeftijd van de 
donor was 52 jaar. Ondanks de stijging 
van het aantal donaties neemt ook de 
wachtlijst in omvang toe tot 1.248 men-
sen. De wachtlijst steeg met 26% voor 
een hart, 24% voor een long en 0,5% 
voor een lever. Voor een nier nam de 
wachtlijst dan weer met 1% af.

Identiteitskaart 
Om het aantal donoren en donaties te 
laten stijgen, stelt Vincent Van Quicken-
borne een aantal maatregelen voor. Om 
de registratie van bereidheid tot dona-
tie te vergemakkelijken, wil hij in de 
mogelijkheid voorzien om de registratie 
via de e-ID mogelijk te maken. Dat be-
tekent winst voor de gemeenten (min-
der administratie) en voor de donoren 
(makkelijker procedure). Het liberaal 
kamerlid vindt het ook belangrijk dat 
iedereen op verschillende momenten 
in zijn leven geconfronteerd wordt met 
de vraag zich te registreren als orgaan-
donor. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld 
aan het moment waarop een identiteits-
kaart vernieuwd moet worden. Op dat 
moment kan een brochure meegegeven 
worden waarin alle informatie over or-
gaandonatie vervat is.
Goede communicatie tussen artsen 
en de familie van een potentiële donor 

die niet meer gered kan worden, is erg  
belangrijk. Naast medische tegenindi-
caties is het vooral de weigering van de 
familie die een donatie in de weg zit. “De 
wijze van communiceren met de familie 

heeft een belangrijke invloed op de be-
reidheid van de familie om positief te 
staan ten aanzien van orgaandonatie. 
Wanneer aan families wordt verteld dat 
een patiënt hersendood is, komen er 
heftige emoties los. Het is belangrijk dat 
de arts de familie op dat moment bege-
leidt bij het aanvaarden van de situatie”, 
weet Van Quickenborne. Daarom stelt hij 
voor dat artsen good practices uitwisse-
len en bij een gesprek ook systematisch 

de interculturele bemiddelaar betrekken. 
Nederlandse cijfers tonen aan dat het 
aantal orgaandonaties toeneemt wan-
neer het gesprek gebeurt door een hier-
voor getraind arts. 

Levende donatie
Volgend luik in de resolutie van Van 
Quicken borne is een sensibiliseringscam-
pagne met een drieledig doel. In de eer-
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Orgaandonaties opdrijven
Kamerlid Vincent Van Quickenborne dient samen met drie 
andere kamerleden van Open VLD een voorstel van resolutie 
in om het aantal orgaandonaties door sensibilisering  
verder op te drijven.
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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.

PP
TRINOMIA 100mg/20mg/2,5mg x 28 caps B € 15,16
TRINOMIA 100mg/20mg/2,5mg x 98 caps B € 32,98
TRINOMIA 100mg/20mg/5mg x 28 caps B € 17,08
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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*
*Beschikbaar vanaf 01/11
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ste plaats moet de campagne de burger 
informeren over orgaandonatie. Opnieuw 
moeten daar de interculturele bemidde-
laars bij betrokken worden omdat zij de 
gevoeligheden van andere religies ken-
nen. Met de campagne hoopt Van Quic-
kenborne het gesprek over orgaandonatie 
binnen gezinnen en families te stimuleren. 
Een derde doel van de campagne is men-
sen te overtuigen om zich te registreren 
als donor.

Ligt orgaandonatie bij overlijden hoog 
in België, dan hinkt het aantal donaties 
bij levenden achter op de onze buurlan-
den. Positief nieuws: hun aantal neemt 
wel toe. Om dat aantal verder te doen 
toenemen, wil Van Quickenborne dat 
de overheid maatregelen neemt om de 
mogelijke financiële nadelen bij levende 
donatie weg te werken. ❚

Filip Ceulemans

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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Socialisten willen  
partiële conventie weg
De socialistische parlementsleden Karin Jiroflée en  
Monica De Coninck dienen een resolutie in met als doel 
het beter bekendmaken van de conventies tussen artsen 
en ziekenfondsen.

Globaal ligt het percentage (huis)
artsen dat zich ertoe verbindt de 
conventie tussen artsensyndicaten 

en ziekenfondsen na te leven erg hoog. 
Dat moeten ook de twee socialistische 
kamerleden toegeven. Voor de lopende 
conventie (2016-2017) trad slechts 11,5% 
van de huisartsen volledig uit de conven-
tie. Voor specialisten ligt dat iets hoger 
(gemiddeld 19%). Wat volgens Jiroflée 
en De Coninck wel een probleem is, is 
de ongelijke regionale spreiding. Zo is 
20% van de huisartsen in de Antwerpse 
Kempen gedeconventioneerd, bijna het 
dubbele van het nationale gemiddelde. 
Nog een probleem in hun ogen is de mo-
gelijkheid voor artsen om partieel toe te 
treden.

De conventie bevat steeds een para-
graaf waarin artsen verplicht worden 
om hun conventiestatus (toegetreden, 
partieel toegetreden of geweigerd) dui-
delijk kenbaar te maken aan hun pati-
enten. “Maar het is slecht gesteld met 
de mededeling door de artsen en de 
kennis van de patiënten over de con-
ventiestatus van hun arts en de impli-
caties daarvan. Uit een onderzoek van 
Test-Aankoop in 2012 blijkt dat slechts 
een klein aantal artsen de conventie-
status en dito tarieven aangeeft. Van de 
100 bezochte huisartsen hing slechts bij 
20 de conventiestatus uit. Sowieso is de 
kennis van de patiënt over het begrip 
conventie erg gering. Een onderzoek 
van de Christelijke Ziekenfondsen uit 
2013 toonde aan dat meer dan zes op 
tien patiënten die recent een specialist 
raadpleegden de conventiestatus van 
die specialist niet kenden. Bijna twee op 
tien gaven aan niet te weten wat gecon-
ventioneerd betekent en in 34% van de 
gevallen dacht de patiënt ten onrechte 
dat de arts geconventioneerd was.

In hun resolutie vragen de SP.A-kamer-
leden de eigen bijdrage van de patiën-
ten te verminderen en alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om conventione-
ring te bevorderen. Dat kan onder meer 
door voordelen zoals de telematica-
premie volledig afhankelijk te maken 
van het al dan niet toetreden tot de con-
ventie. Partiële conventie zou verboden 
moeten worden en artsen moeten ver-
plicht worden hun toetredingsstatus aan 
te brengen op de toegangsdeur van hun 
praktijkruimte en op hun website. De  
afficheringsplicht moet strikt opgevolgd 
en indien nodig bestraft worden. ❚

F.C.
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T oen het mandaat van voormalig 
voorzitter dr. Jef Boeckx in de 
lente afliep, moest VHKZ op zoek 

naar een nieuw boegbeeld. Dankzij zijn 
ervaring bij Wachtposten Vlaanderen en 
als voorzitter van de wachtposten in de 
Zuiderkempen was Stefan Teughels al 
geruime tijd sterk vertrouwd met de ver-
eisten van een vlotte kringwerking. “De 
verleiding om er nog een organisatori-
sche taak bij te nemen was te groot”, zegt 
hij. “Er is hier de laatste jaren mooi werk 
geleverd. Maar door de snelle evoluties 
in het zorglandschap droogt de inspira-
tie nooit op. Ik had een massa ideeën en 
heb de uitdaging dan maar met plezier 
opgenomen. Het zit mij nu eenmaal in 
het bloed.” 

Meer coördinatie en 
communicatie
Door de verdere ontplooiing en profes-
sionalisering van de wachtposten in de 
regio stelden dr. Teughels en zijn wacht-
postcoördinator Mieke Muys vast dat de 
VHKZ en de wachtposten op sommige 
vlakken niet efficiënt genoeg samen-

werkten en dat er veel zaken dubbel ge-
beurden. Nochtans zijn er gemeenschap-
pelijke noden, zoals veiligheid. De kring 
wordt beheerd door één vzw, de drie 
wachtposten (Geel, Herentals, Westerlo) 
door een andere vzw, beide met een ei-
gen raad van bestuur. De vraag of er op 
termijn een statutaire versmelting moet 
komen, is momenteel niet aan de orde. 
Zolang kring en wachtposten maar een 
maximale synergie ontwikkelen, via ge-
meenschappelijke overlegmodaliteiten.

Een tweede doelstelling is het verbeteren 
van de communicatie met de achterban. 
“De artsen blijven nog heel erg binnen 
hun wachtdienstonderdeel leven, waar tot 
op heden de weekwacht geregeld wordt. 
Het is de structuur waarbinnen ze elkaar 
het vaakst ontmoeten, bijvoorbeeld voor 
een Lok-vergadering. Het zou goed zijn als 
de kring een meer samenhangend geheel 
vormde. Ik merk nu dat onze artsen niet 
goed weten waar de kring voor staat. De 
wachtpost is intussen een duidelijk herken-
baar bindteken, en de tegenstanders van 
weleer zijn gelukkig bijgedraaid. Maar wat 
met de overige activiteiten van de kring? 

Weten onze leden dat er tijd en energie 
opgaat in het aanvragen van het Impul-
seo-statuut van sommige gemeenten? 
In het aangeven van de 
wachtdienstpresta-
ties via Medega? 
En kennen ze 
de rol van het 
LMN?”

“Het probleem van communicatie laat 
zich het sterkst voelen in onze grensge-
bieden, waar sommige gemeenten tot 
onze kring behoren, maar voor de wacht-
dienst een protocolakkoord hebben met 
een andere kring. Dat soort situaties is 
vaak historisch gegroeid, bijvoorbeeld 
naar aanleiding van een conflict tussen 
personen dat intussen allang uitgedoofd 
is. Het schept onduidelijkheid voor de 
artsen en soms ook voor de bevolking. Ik 
denk dat we er op termijn moeten naar 
streven dat het grondgebied van de krin-
gen samenvalt met het grondgebied van 
de wachtposten. Alle wachtdienstonder-
delen moeten zich bij de kring betrokken 
voelen om mee over een aantal essen-
tiële thema’s na te denken. Hoe moet 
de huisartsgeneeskunde zich in de toe-
komst organiseren? Hoe moeten we ons 
syndicaal laten vertegenwoordigen?”

M
S
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❚ KRINGEN ■

Nieuwe voorzitter neemt energieke start bij VHKZ
Sinds 16 juni is de Herentalse huisarts Stefan Teughels 
voorzitter van de Vereniging Huisartsenkringen 
Zuiderkempen (VHKZ). Hij heeft in die korte tijd met zijn 
kernbestuur al flink wat werk verzet. Het gaat hard. En 
dat is meegenomen, want met zijn 250.000 inwoners en 
250 huisartsen is VHKZ één van de grootste kringen van 
Vlaanderen.

BEROEPSNIEUWS

Dr. Teughels: “We zullen in de 
toekomst meer arrondissementeel 
moeten denken en werken, onder 
andere omdat we een zorgregio gaan 
delen met de huisartsenregio van 
Turnhout.”
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Arrondissementeel 
denken
Een werkgroep binnen VHKZ heeft een 
actieplan opgesteld van de verschillen-
de domeinen waarop de kring in de ko-
mende jaren specifiek wil focussen: con-
tinuïteit van de zorg (met onder andere 
de wachtdienst), netwerking, academie 
(navorming, LOK, CRA’s, onderzoek, bege-
leiding van haio’s), veiligheid, enzovoort. 
De bedoeling is dat er voor ieder domein 
iemand uit de raad van bestuur verant-
woordelijk is. “We hebben ons gedeelte-
lijk gebaseerd op het generisch kringmo-
del van Domus Medica. Onze mind map 
is binnen de kring herhaaldelijk tegen het 
licht gehouden – onder andere in de raad 
van bestuur – en verder verfijnd. Dit model 
moet de activiteiten van de kring voor de 
achterban verduidelijken, maar ook onze 
kringwerking professionaliseren”, aldus 
de kringvoorzitter. “Er wordt momen-
teel gewerkt aan het structureren van de 
chronische zorg binnen de zorgregio’s. We 
denken na over de rol die de kring in die 
ontwikkeling kan spelen: onze mensen 
informeren en aansturen, communiceren 
met de andere zorgverleners, incluis de 
ziekenhuizen, enzovoort.”

“De Zuiderkempen zullen drie zorgre-
gio’s omvatten, waarvan er één zich uit-
strekt over Mol, Balen en Dessel, dat tot 
de huisartsenregio Turnhout behoort. We 
zitten hier dus weer met een probleem 
van territoriale overlap, dit keer tussen 

de kringen en de zorgregio’s. Voor een 
goede werking zullen we mogelijk met 
de huisartsenkring van de regio Turn-
hout moeten samenzitten. Er bestond 
vroeger tussen de kring van de Zuider-
kempen en die van Turnhout een arron-
dissementeel overleg. Dat is achteraf 
wat verwaterd. Het is mijn bedoeling om 
dat nieuw leven in te blazen. Ook met 
arrondissementele netwerkorganisaties 
zoals het LOGO en Ispahan moet er al-
licht toenadering komen. Kortom, we 
moeten met de kring op arrondissemen-
teel niveau gaan denken en werken. Een 

aantal mandaten in de beheersstructu-
ren van netwerkorganisaties krijgen we 
niet ingevuld. Daarop samenwerken met 
de kring van Turnhout is een optie.”

Nog meer werk op stapel
Vermelden we tot slot nog twee van de 
vele werven waar de nieuwe kringvoor-
zitter zijn schouders onder zet. De eerste 
betreft kwaliteitscontrole. De wachtpos-
ten hebben nu al een kwaliteitscom-
missie. De tweede is het uitwerken van 
een protocol voor de continuïteit van de 

zorg als een huisarts plots uitvalt door 
overlijden of ziekte, of als een huisarts 
wil uitbollen. Dat laatste sluit aan bij 
de ontwikkeling van de noodstopgids, 
waarmee Domus Medica momenteel 
bezig is. Het project van VHZK zal ook 
aandacht hebben voor artsen in nood, 
een verwant onderwerp: als een collega 
problemen heeft en het praktijkvoeren 
moeilijk gaat, wat kan de kring dan doen 
om de persoon te ondersteunen en de 
patiënten op te vangen? ❚

Dr. Michèle Langendries

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheids-
informatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoe-
delijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek “Bijwerkingen” voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM 
VAN HET GENEESMIDDEL Trajenta 5 mg fi lmomhulde tabletten KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING Elke tablet bevat 5 mg linagliptine. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet 
(tablet) Ronde, lichtrode fi lmomhulde tablet, met een diameter van 8 mm, met de inscriptie ‘D5’ aan de 
ene zijde en het logo van Boehringer Ingelheim op de andere zijde. THERAPEUTISCHE INDICATIES 
Trajenta is geïndiceerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 om de bloedglucoseregulatie te 
verbeteren bij volwassenen: als monotherapie. • bij patiënten bij wie dieet en lichaamsbeweging alleen 
geen adequate verbetering geven en voor wie metformine ongeschikt is als middel wegens onverdraag-
baarheid of is gecontra-indiceerd wegens nierinsuffi ciëntie. als combinatietherapie. • in combinatie met 
metformine wanneer dieet en lichaamsbeweging plus metformine alleen geen adequate verbetering van 
de bloedglucoseregulatie geven. • in combinatie met een sulfonylureumderivaat en metformine wanneer 
dieet en lichaamsbeweging plus duale behandeling met deze geneesmiddelen geen adequate verbete-
ring van de bloedglucoseregulatie geven. • in combinatie met insuline met of zonder metformine wanneer 
deze therapie alleen, met di-
eet en lichaamsbeweging, 
geen adequate verbetering 
van de bloedglucoseregulatie 
geeft. DOSERING EN WIJZE 
VAN TOEDIENING Dosering 
De linagliptinedosering be-
draagt eenmaal per dag 5 mg. 
Wanneer linagliptine als aan-
vullende therapie op metfor-
mine wordt gebruikt, moet de 
dosering metformine worden 
gehandhaafd en linagliptine 
gelijktijdig worden toege-
diend. Als linagliptine wordt 
gebruikt in combinatie met 
een sulfonylureumderivaat of 
met insuline, kan worden 
overwogen om de dosering 
van het sulfonylureumderivaat 
of insuline te verlagen om de 
kans op hypoglykemie te ver-
minderen. Speciale patiënt-
groepen Patiënten met nierin-
suffi ciëntie Bij patiënten met 
nierinsuffi ciëntie hoeft de do-
sering van Trajenta niet te 
worden aangepast. Patiënten 
met leverinsuffi ciëntie Uit far-
macokinetische onderzoeken 
blijkt dat er geen dosisaan-
passing nodig is bij patiënten 
met leverinsuffi ciëntie, maar 
klinische ervaring met derge-
lijke patiënten ontbreekt. Ge-
bruik bij oudere patiënten Er is 
geen dosisaanpassing nodig 
op basis van leeftijd. Er is ech-
ter weinig klinische ervaring 
met behandeling van patiën-
ten ouder dan 80 jaar en voor-
zichtigheid is geboden bij het 
behandelen van deze patiën-
ten. Pediatrische patiënten 
De veiligheid en werkzaam-
heid van linagliptine bij kinde-
ren en adolescenten zijn nog 
niet vastgesteld. Er zijn geen 
gegevens beschikbaar. Wijze 
van toediening Trajenta kan 
op elk moment van de dag 
met of zonder maaltijd worden 
ingenomen. Als een dosis 
wordt overgeslagen, moet 
deze worden ingenomen zo-
dra de patiënt dit beseft. Er 
mag geen dubbele dosis op 
dezelfde dag worden ingeno-
men. CONTRA-INDICATIES 
Overgevoeligheid voor de 
werkzame stof of voor één 
van de in rubriek 6.1 van de 
SPK vermelde hulpstoffen 
(“Lijst van hulpstoffen”). BIJ-
WERKINGEN Samenvatting 
van het veiligheidsprofi el De 
veiligheid van Trajenta is on-
derzocht in totaal bij 6602 pa-
tiënten met diabetes mellitus 
type 2, van wie 5955 patiën-
ten de targetdosis van 5 mg 
ontvingen.In placebogecon-
troleerde onderzoeken onder 
6666 patiënten werden 4302 
patiënten behandeld met de 
therapeutische dosis van 
5 mg linagliptine. 3964 patiënten ontvingen ≥ 12 weken eenmaal daags 5 mg linagliptine. In de gecom-
bineerde analyse van de placebogecontroleerde onderzoeken was de algehele incidentie van bijwerkin-
gen bij patiënten behandeld met placebo gelijk aan die van patiënten behandeld met 5 mg linagliptine 
(63,1% versus 60,3%). Het staken van de behandeling als gevolg van bijwerkingen kwam vaker voor bij 
patiënten die een placebo ontvingen in vergelijking met 5 mg linagliptine (4,4% versus 3,3%). De meest 
gemelde bijwerking was hypoglykemie zoals gezien bij de drievoudige combinatie linagliptine plus met-
formine plus sulfonylureumderivaat 14,6% vs. 7,6% bij placebo. In de placebogecontroleerde onderzoe-
ken trad bij 6,2% van de patiënten “hypoglykemie” op als bijwerking bij linagliptine. Hiervan was 5,1% een 
lichte vorm en 1,0% een matige vorm en 0,1% werd geklassifi ceerd als een ernstige vorm. Pancreatitis 
werd vaker gemeld bij patiënten gerandomiseerd op linagliptine (5 gevallen bij een totaal van 4302 pati-
enten die linagliptine kregen tegenover 1 geval bij 2364 patiënten die placebo kregen). Bijwerkingen in 
tabelvorm Gezien de impact van de achtergrondtherapie op bijwerkingen (bijv. op hypoglykemie), wer-
den bijwerkingen geanalyseerd en weergegeven op basis van de behandeltherapie (monotherapie, sa-
men met metformine, samen met metformine plus sulfonylureumderivaten en samen met insuline). De 
placebogecontroleerde onderzoeken omvatten onderzoeken waarin linagliptine werd toegediend als: - 

monotherapie met korte duur 
tot 4 weken - monotherapie 
met duur van ≥ 12 weken - aan-
vullende therapie op metformi-
ne - aanvullende therapie op 
metformine + sulfonylureum-
derivaten - aanvullende thera-
pie op insuline, met of zonder 
metformine. Bijwerkingen, geclassifi ceerd per systeem/orgaanklasse en volgens voorkeurstermen van 
MedDRA, die gemeld zijn bij patiënten die in dubbelblinde onderzoeken 5 mg linagliptine ontvingen als 
monotherapie of als aanvullende therapie worden in onderstaande tabel per therapie weergegeven (zie 
tabel 1). De bijwerkingen worden gerangschikt per absolute frequentie. Frequenties worden gedefi nieerd 
als 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) of niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Tabel 1 : 
Bijwerkingen gemeld bij patiënten die dagelijks 5 mg linagliptine ontvingen als monotherapie of als aan-

vullende therapie (frequenties 
bepaald aan de hand van ge-
combineerde analyse van 
placebogecontroleerde onder-
zoeken) in klinisch onderzoek 
en op basis van postmarketin-
gervaring. Bijwerkingen per 
behandelregime: Infecties en 
parasitaire aandoeningen: 
Nasofaryngitis: Linagliptine 
monotherapie: soms - Lina-
gliptine + Metformine: soms - 
Linagliptine + Metformine + 
Sulfonylureumderivaat: niet 
bekend - Linagliptine + Insuli-
ne: soms. Immuunsystee-
maandoeningen: Overgevoe-
ligheid (bv. bronchiale 
hyperreactiviteit): Linagliptine 
monotherapie: niet bekend - 
Linagliptine + Metformine: zel-
den - Linagliptine + Metformi-
ne + Sulfonylureumderivaat: 
niet bekend - Linagliptine + In-
suline: niet bekend. Voedings- 
en stofwisselingsstoornissen: 
Hypoglykemie: Linagliptine + 
Metformine + Sulfonylureum-
derivaat: zeer vaak. Ademha-
lingsstelsel-, borstkas- en me-
d i a s t i n u m a a n d o e n i n g e n: 
Hoesten: Linagliptine mono-
therapie: soms - Linagliptine + 
Metformine: soms - Linaglipti-
ne + Metformine + Sulfonylu-
reumderivaat: niet bekend - Li-
nagliptine + Insuline: soms. 
Maag-darmstelselaandoenin-
gen: Pancreatitis: Linagliptine 
monotherapie: niet bekend - 
Linagliptine + Metformine: niet 
bekend - Linagliptine + Metfor-
mine + Sulfonylureumderivaat: 
niet bekend - Linagliptine + In-
suline: soms. Obstipatie: Lina-
gliptine + Insuline: soms. Huid- 
en onderhuidaandoeningen: 
Angio-oedeem*: Linagliptine 
monotherapie: zelden - Lina-
gliptine + Metformine: zelden - 
Linagliptine + Metformine + 
Sulfonylureumderivaat: zelden 
- Linagliptine + Insuline: zel-
den. Urticaria*: Linagliptine 
monotherapie: zelden - Lina-
gliptine + Metformine: zelden - 
Linagliptine + Metformine + 
Sulfonylureumderivaat: zelden 
- Linagliptine + Insuline: zel-
den. Huiduitslag*: Linagliptine 
monotherapie: zelden - Lina-
gliptine + Metformine: zelden - 
Linagliptine + Metformine + 
Sulfonylureumderivaat: zelden 
- Linagliptine + Insuline: zel-
den. Onderzoeken: Verhoogd 
amylase: Linagliptine mono-
therapie: soms - Linagliptine + 
Metformine: soms - Linaglipti-
ne + Metformine + Sulfonylu-
reumderivaat: niet bekend - Li-
nagliptine + Insuline: niet 
bekend. * op basis van post-
marketingervaring Melding 
van vermoedelijke bijwerkin-
gen: 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: • België: Federaal 
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Vi-
ctor Hortaplein 40/ 40, B-1060 Brussel: Website: www.fagg.be / e-mail: adversedrugreactions@fagg-af-
mps.be • Luxemburg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvig-
ny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg: Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/
pharmacie-medicament/index.html AFLEVERINGSWIJZE. Geneesmiddel op medisch voorschrift. 
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Boehringer Ingelheim Inter-
national GmbH Binger Str. 173. D-55216 Ingelheim am Rhein Duitsland NUMMER(S) VAN DE VERGUN-
NING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/11/707/004 (30 tabletten) EU/1/11/707/010 (100 ta-
bletten) DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 04/2016 LOKALE VERTEGENWOORDIGERS 
Boehringer Ingelheim - Arianelaan 16 1200 Brussel. Verantwoordelijke uit-
gever: SCS Boehringer Ingelheim Comm.V, Arianelaan 16, 1200 Brussel
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•  Signi� cante en duurzame 
HbA1c daling1

•  Eenvoud met 1 x 5mg/dag1, 

•  1 dosis, ongeacht de leeftijd, BMI,
lever- en nierfunctie1

•  Gunstig renaal veiligheidspro� el2

* bij contra-indicatie op metformine omwille van matige of ernstige nierinsuf� ciëntie (eGFR
<50 ml / min / 1.73m²) ** in associatie met metformine *** in associatie met metformine +
sulfonylureum of repaglinide § in combinatie met basaal insuline met of zonder metformine

Een GPS voor uw 

type 2 diabetes patiënten

Terugbetaald 
in MONO*-, BI**- en TRItherapie*** en met insuline §
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D e veiligheid van de 
huisartsenpraktijk is 
dezer dagen een hot 

topic. VHKZ heeft samen met de 
wachtpost een halfjaar geleden 
een samenwerkingsprotocol met 
de politie afgesloten. Als een 
arts aangeeft dat hij zich door 
een patiënt bedreigd voelt of een 
risicovol patiëntencontact in het 
verschiet heeft, rukt de politie 
met een prioritair voertuig uit om 
hem te beschermen. “De vraag 
kwam van beide partijen”, zegt 
Stefan Teughels. Wat verklaart 
dat de samenwerking breder 
uitwaaiert: er zijn ook afspraken 
gemaakt rond samenwerking bij 
alcoholcontroles, beschikbaarheid 
van een huisarts bij vaststellen van 
een overlijden, enzovoort. Binnen 
de VHKZ krijgt veiligheid de nodige 
aandacht. In juni nog is vanuit het 
politiekorps de verantwoordelijke 
voor het samenwerkingsprotocol 
bij de kring een lezing komen 
houden. Binnen de wachtpost 
wordt er gewerkt aan een 
veiligheidsprotocol.

Samenwerkings-
overeenkomst  
met politie
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Sophie Verpaele draagt dit pro-
ject in haar kranige eentje. Ze 
laat momenteel haar huis volle-

dig ombouwen en uitbreiden om er het 
Medisch Centrum te vestigen. Er komen 
vier behandelruimten voor kinesithera-
pie en een oefenzaal, naast een tiental 
consultatieruimten. De consultatieruim-
ten kunnen per dagdeel (voormiddag, 
namiddag of avond) gehuurd worden, 
voor een nader te bepalen aantal dagen 
per week. Er zijn al diverse therapeuten 
ingestapt, onder wie een podoloog, een 
diabetesconsulent en verschillende ver-
pleegkundigen, naast het team van ki-
nesitherapeuten dat bij Sophie Verpaele 
werkt.

Intussen is Multimed op zoek naar artsen- 
specialisten. “We willen laagdrempelige 
zorg aanbieden”, aldus de initiatiefneem-
ster. “De bedoeling is dat onze specia-
listen interventies doen die perfect am-
bulant kunnen plaatsvinden, zoals een 
eerste diagnosestelling of nazorg na een 
behandeling in het ziekenhuis. Behan-
delingen van beperkte omvang kunnen 
uiteraard ook door onze specialisten 
worden ingesteld. Maar we zijn niet van 
plan omslachtige behandelingen aan te 
bieden. In die gevallen is verwijzing naar 
het ziekenhuis op zijn plaats. De nadruk 
ligt in ons Medisch Centrum vooral op 
lichamelijke klachten, veeleer dan op de 
psychische problematiek. Met depressie 
of dementie kan men bij ons terecht, 
maar niet met zwaardere psychiatrische 
beelden.” Het AZ Alma van Eeklo en het 
UZ Gent hebben haar alvast hun toe-
stemming gegeven om hun specialisten 
voor samenwerking te benaderen.

Filterfunctie
Op het verlanglijstje staat ook een on-
coloog… “Eén van onze therapeuten 
is gespecialiseerd in schoonheidszorg 
voor kankerpatiënten, wat bijvoorbeeld 
tepelreconstructie met tatoeage in-
houdt”, licht Sophie Verpaele toe. “Wer-
ken in synergie met een oncoloog leek 
dus een logische optie. De oncoloog zou 
zich trouwens binnen het Centrum niet 
alleen kunnen bezighouden met ambu-
lante nazorg voor kankerpatiënten, maar 
ook met een eerste diagnosestelling bij 
mensen die zich ongerust maken over 
bepaalde klachten die ze hebben, omdat 
ze denken dat het misschien wel eens 
kanker zou kunnen zijn. Andermaal ne-
men we hier het laagdrempelige van ons 
centrum te baat: de oncoloog kan een 
selectie maken tussen de patiënten die 
meteen gerustgesteld kunnen worden, 

en de groep die voor verdere diagnos-
tiek naar het ziekenhuis moet worden 
doorverwezen.”

Een dergelijke filterfunctie, is dat niet de 
taak van de huisarts? “We willen geens-
zins in concurrentie treden met de huis-
arts”, klinkt het antwoord. “Integendeel, 
we positioneren ons als een schakel tus-
sen de eerste lijn en het ziekenhuis. De 
bedoeling zou dus zijn dat huisartsen ons 
hun patiënten doorsturen als er behoef-
te is aan laagdrempelige specialistische 
diagnostiek.” Maar wat denken de huis-
artsen er zelf van? Contact zoeken met 
de plaatselijke huisartsenkring en Domus 
Medica staat voor de komende weken op 
de agenda van Sophie Verpaele.

In Nederland is het concept van een ge-
specialiseerd centrum buiten het zieken-
huis al beter ingeburgerd. Men beoogt 
daarmee de functioneringskosten van 
het ziekenhuis te drukken en de rendabi-
liteit te verhogen, dankzij het selecteren 
van de instromende patiënten. ❚

Dr. Michèle Langendries

Multimed ambieert samen te werken met de volgende specialismen: 
sportarts, oncoloog, geriater, orthopedist, endocrinoloog, pediater, 
psychiater, nko-arts, oogarts, dermatoloog, en eventueel nog ande-

ren. “We zijn op zoek naar jonge, gemotiveerde krachten die het zien zitten 
om met het team van therapeuten samen te werken”, zegt Sophie Verpaele. 
“De kracht van ons concept ligt nu net bij het overleg van verschillende the-
rapeuten en één of meerdere specialisten rond de gezondheidsproblemen 
van een patiënt. Plus het vlotte contact met de huisarts en het ziekenhuis.”
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Multimed Lembeke positioneert 
zich tussen eerste en tweede lijn
In haar dagelijkse praktijk stelde kinesitherapeut  
Sophie Verpaele vast dat patiënten die op behandeling  
komen voor een pijnprobleem, nood hebben aan een  
breder zorgkader. Patiënten met chronische pijn krijgen 
secundair immers vaak andere klachten, van psychische 
aard bijvoorbeeld. Ze sprak met een gedragstherapeute, 
die de complementaire situatie aankaartte: veel personen 
met psychisch lijden ontwikkelen in de slipstream ook  
lichamelijke klachten. Zo ontstond het concept achter  
het Multidisciplinair Medisch Centrum Multimed.

Welke specialisten?

BEROEPSNIEUWS

“Met een jaarlijkse ver-
plichte medische con-
trole en een nationaal 

noodnummer willen huisartsenvereni-
ging Domus Medica en federaal minister 
van Volksgezondheid Maggie De Block 
(Open VLD) artsen te hulp schieten die 
kampen met een burn-out, drankmis-
bruik of andere psychische problemen”, 
zo stond het letterlijk in Het Nieuwsblad. 

Aanleiding voor het bericht: enkele da-
gen eerder was (opnieuw) een huisarts 
uit het leven gestapt. Het Nieuwsblad 
contacteerde Domus Medica, waar men 
eenvoudig verwees naar het rapport 
‘Suicidepreventie bij (huis)artsen’, dat 
deze lente gepubliceerd werd. Het jour-
nalistieke werk ging zijn eigen weg, met 
de hoger vermelde boodschap als resul-
taat. Diezelfde dag al uitte Bvas-voor-
zitter Marc Moens bedenkingen bij het 
voorstel. “We zijn even bezorgd over 
de gezondheid en het psychische wel-
zijn van onze collega’s, maar het idee is 
er ver over”, zei dr. Moens. “Verplichte 
controles zouden net nog meer stress  
veroorzaken.”

‘Suïcidepreventie bij (huis)artsen’ is een 
lijvig rapport dat, naast epidemiologi-
sche gegevens en een overzicht van de 
risicofactoren, een hele reeks aanbe-
velingen formuleert om bij wanhopige 
(huis)artsen het fatale gebaar te voorkó-
men. Het 103 pagina’s tellende docu-
ment is niet over één nacht ijs gegaan. 
Zowel de epidemiologische gegevens 
als de aanbevelingen werden verzameld 
niet alleen vanuit de literatuur, maar ook 
via drie andere methoden: interviews 
met deskundigen (huisartsen, psychia-
ters, psychologen, enzovoort), een open 
digitale postbus (waar iedere huisarts 
zijn antwoord op een paar gestandaardi-
seerde vragen over preventie kwijt kon) 
en een online bevraging bij de Vlaam-
se huisartsen. Het resultaat van vier 
jaar werk is beschikbaar op de site van  
Domus Medica (*).

Uit de context gerukt,  
fout weergegeven
“We betreuren dat uit een geheel van 
meer dan 20 aanbevelingen, er één en-
kele uitgelicht werd”, meldt de koepel. 
En ze is dan nog verkeerd geciteerd ook. 
De betrokken aanbeveling luidt letterlijk:  
“(Drie)jaarlijkse screening/preventieonder-

Rapport  suïcidepreventie bij huisartsen  
        wil evenwichtig geciteerd worden

Meer info bij Sophie Verpaele, 
zaakvoerster Multimed-Lembeke 

(0475/53.24.97). 
Website www.mdmc-lembeke.be.

“We willen 
geenszins in 

concurrentie treden 
met de huisarts. De 
bedoeling zou zijn dat 

huisartsen ons hun patiënten 
doorsturen als er behoefte 

is aan laagdrempelige 
specialistische 
diagnostiek.”

Sophie Verpaele:  
“De bedoeling is dat onze 
specialisten interventies doen 
die perfect ambulant kunnen 
plaatsvinden.”
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Rapport  suïcidepreventie bij huisartsen  
        wil evenwichtig geciteerd worden

Begin vorige week berichtte Het Nieuwsblad dat Domus Medica zich voorstander 
had verklaard van een jaarlijkse verplichte medische controle voor artsen.  
Belga pikte het artikel op, zodat het de volgende dag door vrijwel de hele  

Vlaamse pers geëchood werd. Domus Medica wil een iets genuanceerder en  
correcter boodschap laten weerklinken.
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zoek/arbeidsgeneeskundig onderzoek al 
dan niet verbonden aan de toekenning van 
accreditering, web-based of bij de arbeids-
geneesheer.” Al dan niet. “We laten beide 
mogelijkheden juist open”, wijst Domus 
Medica de berichtgeving terecht. “Het gaat 
om suggesties die uit ons onderzoek naar 
voren kwamen, maar implementering kan 
alleen na een breder debat.”

Laat dat advies in het rapport nu net ge-
paard gaan met een nuancerend com-
mentaar van één van de geraadpleegde 
experts: “Als we met een verplicht on-
derzoek het best mensen kunnen helpen, 
is dat voor mij ok, maar ik denk niet dat 
het veld daarvoor staat te springen, dus 
ik zou de deur openzetten, de toegang 
mogelijk maken, de weg tonen en dit po-
sitief proberen te realiseren. Bij een ver-
plicht arbeidsgeneeskundig onderzoek 
met daaraan gekoppelde accreditering? 
Dan ga je op onderzoek omwille van 
je accreditering en niet omwille van je  
gezondheid.” 

Globale aanpak
Domus Medica pleit voor een brede 
aanpak bij de preventie van psychische 
problemen bij (huis)artsen. Mogelijke 
maatregelen worden in het rapport ge-
echelonneerd naargelang ze kunnen 
worden toegepast op microniveau (de 
huisarts zelf), mesoniveau (familie en 
vrienden) en macroniveau (het beleid). 
Als reactie op de persheisa somt Domus 
Medica nog een paar aanbevelingen uit 
het rapport op. Eén daarvan is aandacht 
voor de werkomstandigheden, die bij-
voorbeeld kunnen worden verbeterd 
door het aanbieden van administratieve 
steun, het uitbouwen van de wachtpos-
ten en het opzetten van een systeem 
dat vervangingen vergemakkelijkt. Zelf-
medicatie moet ontmoedigd worden, 
wat inhoudt dat iedere arts een huisarts 
kiest en raadpleegt. Daarnaast moet er 
gewerkt worden aan het verwachtings-
patroon van de patiënten ten opzichte 
van de beschikbaarheid van de (huis)
arts. Domus Medica meldt ten slotte dat 
het met geen woord gerept heeft over 
het noodnummer waarvan sprake in het 
citaat uit Het Nieuwsblad. ❚

M.L.

*  www.domusmedica.be/images/stories/allerlei/2016/
Suicidepreventie_bij_huisartsen_20160601-web.pdf.
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Al jaren probeert de SSMG bij 
huisartsen meer interesse te 
wekken voor de behandeling 

van patiënten met een buitensporige 
alcoholconsumptie. De leden van de cel 
‘Alcohol’ van de SSMG plaatsen al eer-
der een aantal theoretische checklists 
en praktische hulpmiddelen online, die 
gebruikt kunnen worden tijdens het con-
sult. Ze maakten ook enkele korte film-
pjes waarin ze begrippen uit de alcoho-
logie uitleggen. 

Het toekomstige diploma moet de hoek-
steen worden van wat intussen uitge-
groeid is tot een campagne. Bijscholing 
bleek onontbeerlijk, omdat huisartsen 
tijdens hun opleiding amper voorbereid 
worden op het contact met patiënten die 
wel eens te diep in het glas kijken. De 
SSMG heeft daarvoor de universiteiten 
benaderd. De opleiding is in werkelijk-
heid het resultaat van een interuniver-
sitaire samenwerking onder stimulans 
van de wetenschappelijke vereniging, 
die zowel haar expertise als haar lokalen 
ter beschikking stelt.

Blinde vlek
Volgens Bernard Dor, huisarts-referent 
van de cel ‘Alcohol’, zouden de beschik-
bare cijfergegevens moeten volstaan om 
artsen te attenderen op de ernst van de 
alcoholproblematiek in de bevolking. 
Toch stuiten campagnes altijd maar 
weer op een dubbele ontkenning: niet 
alleen die van de patiënten, maar ook 
die van de zorgverstrekkers. Vanwaar 
die weigering om de realiteit onder ogen 
te zien, ook als het bloedonderzoek van 
de patiënt alle rode knipperlichtjes doet 
branden? “Omdat er bij een aanzienlijk 
deel van de artsen een gevoel van on-
macht en fatalisme leeft”, zegt dr. Dor. 
“Of omdat artsen vinden dat een drank-

probleem tot de privésfeer behoort. Als 
je gaat graven in het verhaal van een al-
coholverslaafde patiënt, kom je soms uit 
bij onaangename ervaringen opgedaan 
binnen het gezin, of bij pijnlijke familie-
situaties. En daarnaast vinden sommige 
artsen dat ze gewoonweg onvoldoende 
opgeleid zijn. Als het alcoholprobleem 
eenmaal blootgelegd is, wat doe je er 
dan als huisarts mee?”
Er bestaat ook nog steeds een prangend 
sociaal taboe rond alcoholisme. Voorna-
melijk bij vrouwen en bij ouderen, aldus 
Bernard Dor. “Men gaat er vaak te snel 
van uit dat de strijd tegen verslaving zich 
richt op jongeren. En niet tot de groep 
die nochtans oververtegenwoordigd is 
in de populatie van patiënten met een 
alcoholprobleem: oudere mannen. Ook 
dat is een vorm van ontkenning.”

Frappante cijfers
Terug naar de cijfers. De opsomming 
van dr. Dor is indrukwekkend: “Bronnen 
die regelmatig worden geraadpleegd 
door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WGO) geven aan dat alcoholisme na 
roken de tweede oorzaak van vermijdba-
re mortaliteit en morbiditeit is. In België 
werd de kostprijs voor de maatschappij 
vijftien jaar geleden door een econoom 
geraamd op 4,5 miljard euro. In 2012 be-
droeg het aantal alcoholverslaafden in 
ons land naar schatting 228.000. Van hen 
werd slechts 15% gediagnosticeerd en 
8% behandeld. De Probex-studie, die en-
kele jaren geleden werd uitgevoerd on-
der leden van de SSMG, toonde aan dat 
25% van hun patiënten positief scoorde 
op de Audit-test. Dit is een indicatieve en 
geen diagnostische test, maar hij schetst 
wel de ernst van het probleem. Buiten-
landse cijfers  melden voor het foetaal 
alcoholsyndroom (FAS), waarbij cogni-
tieve problemen optreden, een frequen-
tie van 0,5 à 3‰. Geëxtrapoleerd naar de 
120.000 Belgische geboortes betekent 
het dat er in ons land jaarlijks 360 geval-
len voorkomen. De minder dramatische 
effecten van foetale blootstelling aan 
alcohol komen voor a rato van 2 à 6‰. 
Dit treft dus 240 à 720 kinderen. Alcohol-
misbruik is de belangrijkste oorzaak van 
niet-genetisch bepaalde mentale achter-
stand in België, met een prevalentie die 
hoger ligt dan die van trisomie.”

Dr. Dor is een van de lesgevers van het 
nieuwe curriculum. Hij wil er zijn colle-
ga’s graag aan herinneren “dat men al-
coholmisbruik niet in de eerste plaats in 
de spreekkamer van de psychiater aan-
treft. De helft van onze alcoholverslaafde 
patiënten hebben geen psychiatrische 
comorbiditeit.” Huisartsen kunnen dus 
beter niet de andere kant op kijken. ❚

Johanne Mathy

Het interuniversitair 
curriculum alcohologie 
gaat van start op 18 

november. Het richt zich niet 
alleen tot huisartsen. “Er bestaat 
een reële nood om ook de kennis 
van andere zorgverleners aan te 
scherpen: de gastro-enterologen, 
de neurologen, de psychiaters, 
maar ook de assistenten en de 
verpleegkundigen in de psychiatrie”, 
somt Bernard Dor op. “Vergeten 
we ook de psychologen niet, net zo 
min als de mensen die betrokken 
zijn bij de sociale omkadering van 
personen met drankproblemen 
zoals maatschappelijk werkers.” 

De opleiding geeft een overzicht 
van de verschillende aspecten 
van alcoholmisbruik: algemene 
verslavingsleer, alcoholgerelateerde 
ziekten, neurologische aspecten, 
binge drinking, psychologische 

aspecten, behandeling door de 
huisarts, farmacologie, preventie 
van herval, werken in netwerken, 
enzovoort. De behandelde thema’s 
gaan van “pure wetenschap tot 
het zeer pragmatische, omdat we 
theoretische begrippen willen 
integreren in de dagelijkse praktijk”, 
verduidelijkt de opleider. Klinische 
gevallen worden besproken. Een 
eindwerk rondt het curriculum af.
De lessen worden gegeven in 
de vorm van acht modules, 
die telkens op een vrijdag plus 
zaterdagvoormiddag (8 + 4 uur) 
aan bod komen in de gebouwen 
van de SSMG in Brussel. “Voor 
iedere sessie selecteerden we de 
beste specialisten die we in België 
hebben.” Het volledige programma 
van de opleiding en de praktische 
modaliteiten (inschrijving, timing) 
kunnen geconsulteerd worden op 
www.ssmg.be.
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Opleiding in alcohologie wil (dubbele)  
ontkenning bestrijden

Aan de Franstalige  
universiteiten wordt het 
academisch jaar geken-

merkt door een Belgische 
primeur: men kan er 

voortaan een diploma in 
de alcohologie behalen. De 
SSMG, de Franstalige we-
tenschappelijke vereniging 
van huisartsen en medeor-
ganisator van de opleiding, 
ijvert van oudsher voor een 
betere aanpak van alcohol-
misbruik. Het gaat om een 

frequent probleem in de 
huisartsenpraktijk: 25% 
van de patiënten scoort  

positief op de Audit-test. 

Inkijk in het programma

 De beschikbare 
cijfergegevens zouden 

moeten volstaan om artsen 
te attenderen op de ernst 
van de alcoholproblematiek 

in de bevolking.
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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; JS
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Evaluatie stagemeesters en diensten op til
Onlangs stelde de Koninklijke Academie van  
Geneeskunde (KAGB) aan minister Jo Vandeurzen  
en experts haar adviezen voor om artsenstages en 
-opleidingen te moderniseren. Dat past in de zesde 
staatshervorming. Ze pleit voor een ‘cultuuromslag  
naar een lerende organisatie’.

Gezond dankzij planten      
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• 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 Vandeurzen, 
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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Familiale belasting is een 
belangrijke risicofactor
Niemand hoeft nog overtuigd te worden 
van het feit dat borstkanker veel voor-
komt: niet minder dan 1 op 8 vrouwen 
(12%) wordt immers geconfronteerd 
met deze aandoening. Ovariumkanker 
daarentegen heeft weliswaar een lagere 
incidentie (1,4%) maar krijgt de weinig 
benijdenswaardige eer toegeschoven de 
belangrijkste doodsoorzaak te zijn onder 
gynaecologische kankers. Inmiddels is 
een aantal risicofactoren voor borst- en 
eierstokkanker in kaart gebracht: fami-
liegeschiedenis (ook bij niet-erfelijke 
vormen van borst- en eierstokkanker), 
voortplantings- en hormonale factoren 
(zwangerschap, menarche, menopauze), 
obesitas en een verhoogde vetopname. 
Een significant hogere incidentie wordt 
bovendien waargenomen in West- en 
Noord-Europa en Noord-Amerika: allicht 
heeft dit te maken met de genetische 
achtergrond van bepaalde populaties 
en/of hun levensgewoonten. Klinisch 
geneticus dr. Jenneke van den Ende 
(Centrum Medische Genetica, UZA) stel-
de dat in 5-10% van de gevallen er daad-

werkelijk sprake is van een erfelijke pre-
dispositie voor borst- en eierstokkanker, 
m.a.w. een genetische/omgevingscon-
stellatie waarbinnen overgeërfde muta-
ties de belangrijkste risicofactor voor het 
ontwikkelen van een tumor vormen. 

Kankergenen: link met 
erfelijk mamma/ovarium
carcinoom
De oorzaak van hereditaire kankers ligt 
bij zgn. ‘kankergenen’: genen die ge-
associeerd zijn met een verhoogd ri-
sico op het ontwikkelen van tumoren. 
Om elk misverstand de wereld uit te 
helpen maakte dr. van den Ende duide-
lijk wat precies bedoeld wordt met een 
‘kankergen’: dit is een gen dat zich in 
het genoom van elk persoon bevindt en 
een normale functie vervult in die cellen 
waar het corresponderende eiwit aange-
maakt wordt. Bepaalde mutaties in een 
kankergen hebben evenwel tot gevolg 
dat het gecodeerde eiwit niet of op een 
andere (pathologische) manier functio-
neert, waardoor de desbetreffende cel 
(waarin de mutatie is opgetreden) ge-
transformeerd wordt tot een kankercel. 

Vergelijkend DNA-onderzoek bij vrou-
wen met en zonder borstkanker heeft in-
middels geleid tot de karakterisatie van 
een aantal (borst)kankergenen: 
- De BRCA1- en BRCA2- (breast  

cancer) genen behoren tot de klasse 
van de tumorsuppressorgenen. De 
gecodeerde BRCA1- en BRCA2-eiwit-
ten vervullen een functie bij het her-
stel van DNA-schade en spelen een 
centrale rol bij het verhinderen van 
chromosomale aberraties die kun-

nen leiden tot ongecontroleerde cel-
groei. Vrouwen met een gemuteerd 
BRCA1- of BRCA2-gen hebben 60-
80% kans om borstkanker te ontwik-
kelen, veelal tussen de leeftijd van 35 
tot 55 jaar. Ook het risico op eierstok-
kanker is sterk verhoogd (BRCA1: 20-
60%; BRCA2: 10-20%). Mannen die 
drager zijn van een mutatie in deze 
genen lopen een verhoogd risico op 
o.a. borst- en prostaatkanker.

- Het CHECK2- (checkpoint ki-
nase 2) gen codeert voor een 
serinethreonine kinase dat de cel-
deling controleert en deel uitmaakt 
van een cellulair netwerk dat tot doel 
heeft chromosomale letsels te repa-
reren of een proces van apoptose 
(gecontroleerde celdood) in te leiden 
als respons op DNA-schade. Vrou-
wen met een mutatie in het CHECK2-
gen – vnl. de 1100delC-mutatie heeft 
een hoge incidentie, zowel in de 
normale populatie (1,1%) als in de 
borstkankerpopulatie (5,1%) – heb-
ben 30-40% kans om borstkanker 
te ontwikkelen. Bij homozygote 
vrouwen (die een mutatie dragen in 
beide genkopieën, omdat beide ou-
ders drager zijn van een gemuteerd 
CHECK2-gen) loopt dit risico op tot 
80%. Mannen die drager zijn van een 
CHECK2-mutatie hebben een ver-
hoogd risico op borst- en prostaat-
kanker.

- Het PALB2-gen codeert voor een 
eiwit dat instaat voor het bescher-
men van de chromosomale inte-
griteit door breuken in het DNA te 
herstellen. PALB2 werd pas onlangs 
geïdentificeerd als een borstkanker-
gen. Bij de huidige stand van kennis 
wordt ervan uitgegaan dat vrouwen 
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❚ SYMPOSIUM: GENETICA IN DE HUISARTSPRAKTIJK (2) ■

   Predictief onderzoek naar erfelijke borst en  eierstokkanker
In het kader van de recente updatesessie ‘Genetica in de 
huisartspraktijk’ ging dr. Jenneke van den Ende (Centrum 
Medische Genetica, UZA) dieper in op de moleculair-gene-
tische diagnostiek van erfelijk bepaalde borst- en eierstok-
kanker. Haar kernboodschap zat duidelijk vervat in de titel 
van haar voordracht: in geval van een erfelijke belasting 
voor het ontwikkelen van mamma/ovariumcarcinoom 
wordt vrouwen aangeraden om een preventief onderzoek 
naar borstkanker te laten uitvoeren vooraleer ze 50 
kaarsjes hebben uitgeblazen.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Chromosomale localisatie van mamma/ovariumcarcinoomgenen

Dr. Jenneke van den Ende  
(Centrum Medische Genetica, 
UZA)

Figuur 1:  
De chromosomale lokalisatie van de op dit ogenblik gekende  
kankergenen die causaal gelinkt zijn aan een significant verhoogd  
risico op borst en eierstokkanker.

185deIAG
>45 observations

Frameshift or non-sense mutations

Missense mutations

Splice-site alternations

Recurrent mutations

Individual mutations reported once only 5382insC

>25 observations

Spectrum BRCA-1-mutaties

Figuur 2:  
BRCA1mutaties die geassocieerd zijn met een verhoogd risico op  
mamma/ovariumcarcinoom. Dergelijke mutaties kunnen heel  
verschillende effecten hebben (missensemutaties, nonsensemutaties,  
frameshiftmutaties, e.a.) maar hebben allemaal tot gevolg dat de normale 
functie van het gecodeerde BRCA1eiwit niet meer waargenomen wordt 
in de cel. Van een aantal zgn. unclassified variants is evenwel nog niet 
bekend of ze als ongevaarlijk polymorfisme dan wel als potentieel  
oncogeen gerangschikt dienen te worden. 
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❚ SYMPOSIUM: GENETICA IN DE HUISARTSPRAKTIJK (2) ■

   Predictief onderzoek naar erfelijke borst en  eierstokkanker
die drager zijn van een gemuteerd 
PALB2-gen een verhoogd risico lo-
pen om borstkanker te ontwikkelen 
(35-80%) en mogelijk een verhoogde 
kans hebben op ovariumcarcinoom 
(bepaalde studies maken gewag van 
5-10%).

- Het TP53- (tumor protein) gen co-
deert voor het P53-tumorsuppres-
soreiwit dat een centrale positie 
inneemt in een signaalcascade die 
o.a. celgroei en apoptose reguleert. 
Mutaties in TP53 zijn causaal gelinkt 
aan een verhoogd risico op het ont-
wikkelen van borst- en/of eierstok-
kanker.

Niet iedereen met 
een mutatie in een 
borstkanker gen krijgt 
daadwerkelijk borstkanker
Dr. van den Ende merkte op dat niet ie-
dereen die drager is van een mutatie in 
deze borstkankergenen daadwerkelijk 
borst- en/of ovariumkanker ontwikkelt, 
zoals trouwens blijkt uit de risicopercen-
tages. Of, om het anders uit te drukken: 
de penetrantie bedraagt geen 100%. 
“Waarom krijgen sommigen met een 
mutatie wèl kanker en anderen niet?” 
aldus dr. van den Ende. Omtrent de fac-
toren die penetrantie van erfelijke kan-
ker beïnvloeden is nog weinig geweten, 
maar waarschijnlijk zijn individuele, ge-
netisch bepaalde reacties op DNA-be-
schadiging, hormonale factoren, muta-
ties in andere genen en/of carcinogene 
triggers (bv. roken) mee bepalend.
Eén van de centrale vragen in dit ver-
band werd door dr. van den Ende als 
volgt verwoord: “ Wie is drager van een 

mutatie in een borstkankergen en hoe 
komen we daar achter?” Hierbij wordt 
allereerst uitgegaan van stamboom-
onderzoek om families te identificeren 
met een ongewoon hoge incidentie van 
borstkanker. Belangrijke aanwijzingen 
voor erfelijke borstkanker zijn o.a. het 
feit dat de aandoening zich in vele geval-
len reeds op jonge leeftijd manifesteert, 
soms optreedt in beide borsten en/of 
gepaard gaat met ovariumcarcinoom. 
In 2014 werd door de Belgian Society of  
Human Genetics een lijst opgesteld met 
indicaties die aangeven bij welke fami-
lies een genetisch onderzoek ter identi-
ficatie van mutaties die gelinkt zijn aan 
borst- en eierstokkanker kan worden 
aangeboden (deze informatie kan ge-
raadpleegd worden op de BeSHG-website). 

De zoektocht naar  
kankermutaties
Om de erfelijke borstkanker te karakte-
riseren wordt bloed afgenomen bij een 
kankerpatiënt uit de betroffen familie; 
door middel van geavanceerde mole-
culair biologische technieken wordt het 
DNA van de patiënt gescreend op de 
aanwezigheid van gekende borst- en 
eierstokkankerveroorzakende mutaties. 
Dr. van den Ende onderstreepte dat 
“wanneer we niks vinden, dit niet hoeft 
te betekenen dat de kanker niet erfelijk 
zou kunnen zijn.” Inderdaad, het is mo-
gelijk dat de kankerpatiënt in kwestie 
drager is van een mutatie in een nog niet 
geïdentificeerd borstkankergen. In der-
gelijke gevallen wordt de familieleden 
aangeraden om zich regelmatig te laten 
screenen en mogelijk kan op een later 
tijdstip - zodra meer kennis over (andere) 
borstkankergenen bekend is — een nieu-

we genetische test uitgevoerd worden. 
Wordt daarentegen wél een kankerver-
oorzakende mutatie gevonden bij de 
patiënt, dan wordt presymptomatisch 
onderzoek aangeboden aan alle fami-
lieleden. Diegenen die drager blijken te 
zijn van de desbetreffende mutatie lopen 
een verhoogd risico op kanker. De fami-
lieleden bij wie het testresultaat negatief 
is, lopen het normalepopulatierisico. Bij 
dragers van een mutatie in een borstkan-
kergen wordt de keuze geboden tussen:
a) een regelmatige screening vanaf het 

25ste levensjaar door middel van 
een maandelijks zelf-borstonderzoek 
(na de menstruatie), een halfjaarlijks 
(evt. echografisch) onderzoek van de 
borsten door de huisarts of specia-
list en een jaarlijks beeldvormend 
onderzoek van de borsten middels 
een mammografie (vanaf het 30ste 
levensjaar), een NMR-scan of een 
echografisch onderzoek; 

b) een profylactische mastectomie of 
een profylactische ovariectomie.  
Dr. van den Ende stelde dat het 
preventief verwijderen van de ei-
erstokken wordt aangeraden vanaf 
het 40ste levensjaar, aangezien het 
(preventief) screenen voor ovarium-
carcinoom niet altijd een éénduidige 
interpretatie van de testresultaten 
toelaat. ❚

Dr. Ronny Leemans

Het symposium ‘Genetica in de huisartspraktijk’ vond plaats 
op 28 mei 2016 aan de Universiteit Antwerpen.

Andere genen Carcinogenen

Reactie op 
DNA-beschadiging

Hormonale factoren

Factoren die penetrantie beïnvloeden

Figuur 3:  
Niet iedereen met een gemuteerd kankergen krijgt ook daadwerkelijk 
borstkanker. Over de factoren die de penetrantie van kanker beïnvloeden 
is nog maar weinig bekend. 

Bloedafname patiënt

Negatief  Positief

- t.z.t. verder 
onderzoek
- screening

presymptomatisch onderzoek familieleden na 
2e gesprek met psychologe

Bloedafname

> negatief > positief

> populatierisico > screening > profylactische operatie

Figuur 4:  
Om een eventuele borstkankermutatie op te sporen wordt een 
kankerpatiënt uit een belaste familie getest.
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De WGO luidt de alarmklok: te-
gen 2030 zouden bijna 250.000 
mensen per jaar sterven aan de 

directe of indirecte effecten van de op-
warming van de aarde. Begin juli is de 
2e Wereldconferentie over Gezondheid 
en Klimaat in Parijs gehouden. Er werd 
een reeks aanbevelingen geformuleerd 
om de risico’s van de klimaatopwarming 
voor de gezondheid te verlagen, in voor-
bereiding op de volgende COP22, die in 
november zal plaatsvinden in Marrakech.
Hoog tijd dus om de gelegenheid te baat 
te nemen om de algemene gezondheid te 
verbeteren. Dat is ook de boodschap van 
The Lancet (1), dat in 2009 een commis-
sie voor de klimaatverandering en de ge-
zondheid heeft opgericht. De commissie 
bestaat uit Europese en Chinese experts 
die vinden dat de strijd tegen de klimaat-
opwarming de belangrijkste uitdaging 
voor de gezondheid is in de 21e eeuw.

Op alle niveaus
Hoe bedreigt de opwarming van de pla-
neet de gezondheid? Extreme weersom-
standigheden (hitte, cycloon, regen…) 
en de klimaatopwarming beïnvloeden 
de kwaliteit van de lucht, het drinkwater, 
de voeding en de woningen (2). Hitte 
veroorzaakt uitdroging en hyperthermie 
en verhoogt de morbiditeit en de cardio-
vasculaire en de respiratoire sterfte. Hitte 
verhoogt ook de concentratie van ozon, 
vervuilende stoffen, pollen en andere al-
lergenen. Ook mogen we niet vergeten 
dat meer uv-stralen de huid sneller doen 
verouderen en het risico op huidkanker 
en oogproblemen verhogen.
Het aantal natuurrampen als gevolg van 
weersomstandigheden is sinds 1960 ver-
drievoudigd. Natuurrampen brengen de 
watervoorziening in gevaar, met alle ge-
volgen van dien: problemen inzake hy-
giëne, diarree, droogte, hongersnood…
Er treden ook almaar vaker zware over-
stromingen op die de zoetwaterbronnen 
besmetten, het risico verhogen op ziek-
ten die via water worden overgedragen 
en een verblijfplaats bieden voor mug-
genlarven… De weersomstandigheden 
hebben inderdaad sterke invloed op 
ziekten die via water worden overge-
dragen en op vector-borne ziekten, ze 
verlengen het seizoen waarin die infec-
ties worden overgedragen en ze hebben 
invloed op de geografische distributie 
ervan (zie hiernaast). De opwarming 
creëert gunstige omstandigheden voor 
de expansie van die vectoren in Europa, 
maar de inplanting ervan is toe te schrij-

ven aan menselijke activiteit (globalise-
ring van de uitwisseling).
De toename van de temperatuur, de 
vochtigheid en de CO

2-concentratie be-
vordert enerzijds de groei van planten 
en dus ook de pollenproductie (er wor-
den langere tijd pollen gevormd, het 
stuifmeel is meer allergiserend en de 

geografische distributie van bepaalde in-
vasieve, allergiserende planten zoals al-
semambrosia verandert), en anderzijds 
de toename van insecten zoals de teek 
en de tijgermug (Aedes albopictus), die 
infectieziekten overdraagt die lange tijd 
beperkt zijn gebleven tot de tropen.
Extreme weersomstandigheden heb-
ben ten slotte ook sterke invloed op de 
geestelijke gezondheid. Ze veroorzaken 
posttraumatische stress en depressie en 
verergeren vooraf bestaande geestes-
stoornissen. 

De kwestie klimaat/gezondheid is zeer 
complex. Het is immers moeilijk om de 
interacties tussen de omgevingsfactoren 
te ontrafelen. Daarom stelt Robert Ba-
rouki, biochemicus en toxicoloog aan het 
Inserm (3), het concept exposoom voor, 
een verzamelnaam voor alle blootstel-
lingen die een individu of een populatie 
gedurende het leven kunnen treffen.

 Minder gassen
Wat te doen? De WGO pleit voor zuivere 
energie, duurzaam transport (ook meer 
wandelen en fietsen) en een gezondere 
voeding (minder rood en getransfor-
meerd vlees, meer fruit en groenten). 
Maatregelen zoals beperking van de in-
dividuele auto kunnen langetermijnef-
fecten op het klimaat en onmiddellijke 
effecten op de gezondheid hebben.  
De gezondheidssector staat daarbij in de 
frontlijn. Volgens de WGO "moeten ge-
zondheidswerkers een voortrekkersrol 
spelen, de beleidsmensen en het publiek 
duidelijk maken dat er dringend iets 
moet worden gedaan aan de opwarming 

van de aarde, omdat die ook ernstige en 
toenemende gevolgen heeft voor de ge-
zondheid, en uitleggen welke gunstige 
effecten te verwachten zijn bij een aan-
pak van de klimaatgebonden risico’s.” 
Dat is een van de aanbevelingen van de 
experts die zijn samengekomen tijdens 
de Wereldconferentie voor de Gezond-
heid en het Klimaat in juli (4). ❚

Martine Versonne

Referenties
1. www.thelancet.com/commissions/climate-change
2. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/fr/
3. www.inserm.fr/tout-en-images/changement- 

climatique-et-sante-quels-enjeux
4. www.who.int/globalchange/conferences/second- 

global/conclusions/fr/
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Effect van klimaatverandering op de 
gezondheid 
Ondervoeding, allergie, thermische stress, infectieziekten, 
diarree, huidkanker, posttraumatische stressstoornis… 
De opwarming van de planeet bedreigt niet alleen de bio-
diversiteit, maar ook de gezondheid. Er is lange tijd weinig 
of geen aandacht aan besteed, maar de medische  
gevolgen worden nu almaar duidelijker.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

De voorbije 10, 15 jaar hebben de muggen Aedes aegypti en Aedes.  
albopictus (tijgermug), die het denguevirus, het chikungunyavirus en het 
zikavirus overdragen, een snelle groei gekend in de Verenigde Staten,  
China en Zuid-Europa. (De ECDC (1) publiceert kaarten die de verspreiding 
ervan weergeven). De globalisering en de klimaatopwarming kunnen dus de 
geografische spreiding van vector-borne ziekten verhogen. De temperatuur 
is een sleutelfactor voor de overleving van twee species van Aedes, maar de 
tijgermug kan in slapende toestand overwinteren op koudere plaatsen (2). 
Een Zweedse studie (3) concludeert evenwel dat we de waarschijnlijkheid 
van overdracht van dengue in Europa tijdens deze eeuw drastisch zouden 
kunnen indijken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wat de 
opwarming van de aarde zal afremmen (4). Quod erat demonstrandum?

M.V.

1. ecdc.europa.eu
2. eLife 2015;4:e08347
3. EBioMedicine 14 avril 2016
4. Lancet Infect Dis 2015;15(6):721-30

Dengue, zika & co
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Multiple sclerose, reumatoïde 
artritis, thyreoïditis, lupus, 
myasthenia gravis… 5-8% 

van de bevolking vertoont een of andere 
auto-immuunziekte, vrouwen meer dan 
mannen (auto-immuunziekten zijn de op 
vier na belangrijkste doodsoorzaak bij 
vrouwen van vruchtbare leeftijd). Hoe 
verklaar je dat verschil? Om die vraag te 
beantwoorden heeft een groep van het 
Inserm, die gespecialiseerd is in myasthe-
nia gravis, in het Centre de recherche en 
myologie (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 

Parijs) de thymus onder de loep genomen. 
De thymus speelt een rol bij myasthenia 
gravis. Het is het orgaan waar de T-lym-
focyten hun werk leren en waar ze wor-
den blootgesteld aan weefselspecifieke  
antigenen (TSA).

Sonia Berrih-Aknin en haar team heb-
ben het transcriptoom (het volledige 
RNA) van de thymuscellen van mannen 
en vrouwen van dezelfde leeftijd geana-
lyseerd. Bij onderzoek van de actieve 
genen hebben ze in de expressie van 

de TSA die worden gecontroleerd door 
het AIRE-eiwit (AutoImmune REgulator) 
verschillen gevonden tussen mannen en 
vrouwen. Het AIRE-eiwt is een sleutel-
factor bij de centrale tolerantie. 

De vorsers hebben daarna de hypothe-
se geformuleerd dat de AIRE-spiegel 
gelinkt is aan een seksueel dimorfisme 
qua vatbaarheid voor auto-immuunziek-
ten. Bij moleculaire en cellulaire analyse 
van de thymus van mensen en muizen 
hebben ze vastgesteld dat vrouwen en 

wijfjesdieren vanaf de adolescentie min-
der AIRE (mRNA en eiwit) hebben dan 
mannen en mannetjesdieren. 

Sleutelhormoon
Ze hebben verder onderzoek verricht 
naar het verband tussen het geslacht, 
hormonen en expressie van het AIRE- 
eiwit. Zo hebben ze kunnen aantonen 
dat de expressie van AIRE beïnvloed 
wordt door de geslachtshormonen. Een 
castratie vermindert de expressie van 
AIRE in de thymus, en bij muizen zon-
der alfareceptoren voor oestrogenen is 
er geen verschil in expressie tussen de 
mannetjes en de wijfjes. Toediening van 
oestrogenen vermindert de expressie 
van AIRE in thymuscellen van de mens 
en van muizen in cultuur. 

Wat is het onderliggende mechanis-
me? Bij wijfjes veroorzaken oestroge-
nen epigenetische veranderingen van 
het AIRE-gen (sterkere methylering van 
het DNA van de promotor van dat gen), 
waardoor de expressie van AIRE daalt tot 
beneden een drempel die de vatbaarheid 
van vrouwen voor auto-immuunziekten 
verhoogt. De onderzoekers beschrijven 
de volgende sequentie: een geringere 
expressie van AIRE leidt tot een gerin-
gere expressie van weefselspecifieke 
antigenen (TSA), waardoor potentieel 
pathogene cellen minder goed worden 
geëlimineerd, dus een minder goede im-
muuntolerantie, en uiteindelijk een hoge-
re vatbaarheid voor auto-immuunziekten. M
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❚ AUTOIMMUNZIEKTEN ■

De rol van oestrogenen en hormoonverstoorders
Waarom komen auto-immuunziekten vaker voor bij vrouwen dan bij mannen?  
Volgens een Franse groep is dat toe te schrijven aan de oestrogenen en zouden ook 
hormoonverstoorders kunnen meespelen.
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Pulmonalisstenose
•  Sportlui met een lichte pulmonalis-

stenose en normale werking van het 
rechterventrikel mogen aan alle sport-
wedstrijden deelnemen. Maar een 
jaarlijks onderzoek is nodig (klasse I, 
bewijsniveau B).

•   Sportlui die zijn geopereerd of die een 
ballon-valvuloplastiek hebben onder-
gaan met een bevredigend resultaat 
(drukgradiënt < 40mmHg gemeten met 
doppler), mogen deelnemen aan alle 
competities (klasse I, bewijsniveau B).

•   Sportlui met een matige tot ernstige 
stenose mogen alleen deelnemen aan 

wedstrijden in de sporten van klasse IA 
en IB (klasse IIb, bewijsniveau B).

•   Sportlui met een ernstige pulmona-
lisinsufficiëntie met uitzetting van de 
rechterventrikel mogen alleen deelne-
men aan wedstrijden van klasse IA en 
IB (klasse IIb, bewijsniveau B).

Aortaklepstenose
•   Sportlui met een lichte aortaklepsteno-

se mogen aan alle sportwedstrijden 
deelnemen (klasse I, bewijsniveau B).

•   Bij een ernstige stenose zijn alleen  
de sporten van klasse IA toegestaan 
(klasse I, bewijsniveau B).

•   Bij een matige stenose kan de toe-
stemming worden uitgebreid naar de 
sporten van klasse IB en IIA (klasse IIb, 
bewijsniveau B).

•   Na ballondilatatie en reststenose is de 
deelname aan een sport toegestaan 
in de mate van de ernst van de aan-

doening zoals hierboven aangegeven 
(klasse IIb, bewijsniveau B)

•   Sportlui met een significante aortak-
lepinsufficiëntie (matig of ernstig) mo-
gen slechts deelnemen aan een compe-
titie op voorwaarde dat ze de regels van 
de voorafgaande aanbeveling volgen.

Coarctatio aortae
•   De sportman of -vrouw die een coarc-

tatio aortae zonder significante dilata-
tie van de aorta heeft en van wie de 
inspanningstest normaal is met een 
systolische drukgradiënt < 20 mmHg 
tussen de bovenste en de onderste le-
dematen, mag aan alle sportwedstrij-
den deelnemen als de piek-systolische 
druk niet hoger is dan het 95e percen-
tiel van de voorspelde waarde bij de 
inspanning (klasse I, bewijsniveau C).

•   Wanneer de drukgradiënt > 20mmHg 
is, of bij inspanningsgebonden hyper-

❚ AANBEVELINGEN VOOR SPORTGENEESKUNDE (8/15) ■

Hoofdstuk 8:  
Wat zijn de regels bij een aangeboren hartklepaandoening?
Het American College of Cardiology en de American  
Heart Association hebben onlangs een update 
gepubliceerd van hun Scientific Statement over 
sportlui met een hartaandoening die deelnemen aan 
sportwedstrijden. Ze hebben een document gepubliceerd 
met 15 hoofdstukken, dat op het internet te lezen 
is (1). Derde aflevering met de samenvatting van de 
voornaamste aanbevelingen voor sportlui met een 
congenitale hartaandoening (tetralogie van Fallot, 
transpositie van de grote vaten of na een fontanoperatie) 
die aan competitie willen deelnemen. 
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❚ AUTOIMMUNZIEKTEN ■

De rol van oestrogenen en hormoonverstoorders
Ze veronderstellen dat het leerproces van 
de T-lymfocyten mank loopt, waardoor 
lichaamseigen antigenen minder goed 
worden getolereerd.
Uiteindelijk hebben Sonia Berrih-Aknin 
et al. van het centrum voor myologie 
in een muizenmodel van auto-immune 
thyreoïditis aangetoond dat een vermin-
dering van AIRE de vatbaarheid voor die 
aandoening verhoogt.

Aanleg
De auteurs waarschuwen echter dat een 
afwijking van de TSA van de thymus 
de zeventig tot nog toe bekende auto- 
immuunziekten niet kan verklaren, maar 
“zelfs bij ziekten die losstaan van de TSA, 
speelt AIRE blijkbaar mee via één of meer 
mechanismen. In het algemeen verhoogt 
een lager AIRE-gehalte dus de vatbaar-
heid voor auto-immuunziekten.“ Bij de 
mens is die link bekend bij type 1 au-
to-immune polyendocrinopathie of APE-
CED (autoimmune polyendocrino pathy-
candidiasis-ectodermal dystrophy).
Het was al bewezen dat hormonen 
meespelen tijdens de effectorfase van 
auto-immuunziekten, maar niet bij de 
aanleg ertoe. Deze nieuwe studies leren 
dat de expressie van AIRE kan wijzen op 
een aanleg voor auto-immuunziekten. De 
oestrogeenspiegel wordt dan ook een 
mogelijke therapeutische target. “Het 
verband tussen oestrogenen en een lage-
re expressie van AIRE kan een minstens 
gedeeltelijke verklaring vormen voor de 
hoge incidentie van auto-immuunziek-

ten bij vrouwen”, zeggen Pearl Bakhru en 
Maureen Su in hun commentaar.
“Onze studies voegen dus extra elemen-
ten toe aan het complexe beeld van vat-
baarheid voor auto-immuunziekten bij 
vrouwen, leggen de auteurs uit. We heb-
ben aangetoond dat geslachtshormo-
nen een rol spelen. Tijdens de puberteit 
verminderen oestrogenen de expressie 
van AIRE in de thymus en kunnen ze de 

werkzaamheid verminderen van het tole-
rantieproces, dat door AIRE wordt gere-
geld. Dat kan het evenwicht tussen auto-
reactieve en regulerende (Tregs) T-lym-
focyten bij gepredisponeerde personen 
ontwrichten, wat onder invloed van een 
uitlokkende factor kan uitmonden in het 
ontstaan van een auto-immuunziekte. 
De incidentie van auto-immuunziekten 
stijgt in de geïndustrialiseerde landen. 

Dat moet ons ertoe aanzetten om de rol 
te onderzoeken van stoffen in het milieu 
die oestrogenen nabootsen, en van een 
voeding die veel fyto-oestrogenen bevat.” 
Daarmee verschijnen ook de hormoon-
verstoorders weer op het toneel. ❚

Martine Versonne

Referentie
J Clin Investigation 2016;126(4):1525-37 & 1239.

tensie (> 95e percentiel van de voor-
spelde druk) of met een significante 
dilatatie van de aorta descendens, 
mogen alleen sporten met een zwakke 
intensiteit (klasse IA) worden beoefend 
(klasse IIb, bewijsniveau C).

•   Na minstens 3 maanden herstel van 
een chirurgische ingreep of ballon-
dilatatie of stentplaatsing zijn sport-
competities toegestaan, behalve de 
sporten waarvoor een grote statische 
intensiteit nodig is (klassen IIIA, IIIB en 
IIIC) op voorwaarde dat:  
1)  de inspanningstest normaal is, 

zonder dilatatie van de aorta 
descendans, 

2)  er geen aneurysma is op de plaats 
van de ingreep en 

3)  er niet ook een 
aortaklepaandoening aanwezig is.

*  Bij een significante dilatatie van de 
aorta of aneurysma waarvoor geen 
chirurgische ingreep nodig is, zijn al-
leen sporten met een lage intensiteit 
(IA en IB) toegestaan (klasse IIb, be-
wijsniveau C). ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez

1. http://www.acc.org/latest-in-cardiology/ten-points-
to-remember/2015/10/30/23/13/eligibility-and-
disqualification-recommendations-for-competitive-athletes

WEDSTRIJD
Ter gelegenheid van 
de release van de fi lm 
«LA FILLE INCONNUE» 
hebben Medi-Sfeer 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

MediSfeer_Cineart_LaFilleInconnue.indd   1 26/09/16   10:49



26 I

Medi-Sfeer 528  ❚ 29 september 2016 www.medi-sfeer.be

In plaats van voor de zoveelste keer 
een uiteenzetting te geven over het 
ijzermetabolisme, de diagnose van 

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Jean-Luc SchouvellerJS
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■ IJZER ❚

Een essentieel oligoelement 
dat al te vaak wordt vergeten

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

DIENING: Dosering •Volwassenen en ouderen: Clopidogrel dient in een eenmaal daagse 

dosis van 75 mg te worden gegeven. •Bij patiënten die lijden aan een acuut coronair syn-

droom: - Acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging (instabiele angina of myo-

cardinfarct 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 hogere doses ASA 

geassocieerd zijn met een hoger risico op bloedingen, is het aanbevolen geen hogere do-

sis ASA te nemen dan 100 mg. De optimale behandelingsduur is nog niet formeel vastge-

steld. Gegevens uit klinische studies ondersteunen een gebruik tot 12 maanden, en het 

maximale voordeel werd vastgesteld na 3 maanden.- Acuut myocardinfarct met ST-seg-

mentstijging: clopidogrel 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 patiënten ouder dan 75 jaar moet clopidogrel worden gestart zonder oplaaddosis. 

Combinatietherapie dient zo vroeg mogelijk te worden gestart na waarneming van de 

symptomen en minimaal vier weken te worden voortgezet. Het voordeel van de combina-

tie van clopidogrel met ASA voor een periode langer dan vier weken is in dit verband niet 

onderzocht. Bij patiënten met atriumfibrilleren 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 vergeten wordt: - Binnen minder 

dan 12 uur na het gewone geplande tijdstip: de patiënten moeten de dosis onmiddellijk in-

nemen en daarna de volgende dosis op het gewone geplande tijdstip innemen. - Geduren-

de meer dan 12 uur: de patiënten moeten de volgende dosis op het gewone geplande tijd-

stip innemen en mogen de dosis niet verdubbelen. •Pediatrische patiënten - Clopidogrel 

mag niet worden gebruikt bij kinderen vanwege werkzaamheidsbezwaren. •Nierfunc-

tiestoornis - De therapeutische ervaring is beperkt bij patiënten met een nierfunctiestoor-

nis. •Leverfunctiestoornis - De therapeutische ervaring is beperkt bij patiënten met een 

matige leverziekte die bloedings diathesen kunnen hebben. Wijze van toediening Voor 

oraal gebruik. Mag toegediend worden met of zonder voedsel. Contra-indicaties: •Overge-

voeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de in rubriek “Kwalitatieve en 

kwantitatieve samenstelling” vermelde hulpstoffen. •Ernstige leverfunctiestoornis. •Be-

staande pathologische bloedingen, zoals ulcus pepticum of intracraniale bloeding. Bijwer-

kingen - Samenvatting van het veiligheidsprofiel De veiligheid van clopidogrel werd geëva-

lueerd bij meer dan 44.000 patiënten die hebben deelgenomen aan klinische studies, met 

inbegrip van meer dan 12.000 patiënten die gedurende 1 jaar of langer behandeld werden. 

Globaal was clopidogrel 75 mg /dag vergelijkbaar met ASA 325 mg/dag in CAPRIE, onge-

acht leeftijd, geslacht en ras. De klinisch significante bijwerkingen in de CAPRIE, CURE, 

CLARITY, COMMIT en ACTIVE-A studies zijn hieronder beschreven. Naast meldingen tij-

dens de klinische studies, werden nevenwerkingen spontaan gerapporteerd. Bloeding is 

de reactie die het vaakst werd gerapporteerd zowel tijdens klinische studies als in de 

post-marketing ervaring; meestal tijdens de eerste maand van de behandeling. In CAPRIE: 

bedroeg de totale frequentie van alle bloedingen 9,3 % bij patiënten die behandeld wer-

den met clopidogrel of ASA. De frequentie van ernstige gevallen was soortgelijk voor 

clopidogrel en ASA. In CURE: was geen exces aan ernstige bloedingen met clopidogrel 

plus ASA binnen de 7 dagen na een coronaire bypasstransplantatie bij patiënten die de 

behandeling meer dan 5 dagen vóór de ingreep 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 

soortgelijk in beide groe-

pen. Dit was consistent 

in de subgroepen van patiënten gedefinieerd naar basiskarakteristieken en type behande-

ling met fibrinolytica of heparine. In COMMIT: was de mate van niet-cerebrale ernstige 

bloedingen of cerebrale bloedingen laag en vergelijkbaar 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 ex-

tracraniale oorsprong in beide groepen (5,3% in de clopidogrel + ASA groep; 3,5% in de 

placebo +ASA groep) maar hoofdzakelijk afkomstig van de gastro-intestinale tractus 

(3,5% vs.1,8%). Er waren meer intracraniale bloedingen in de clopidogrel + ASA behande-

lingsgroep in vergelijking met de placebo + ASA groep (1,4% versus 0,8%, respectievelijk). 

Er was geen statistisch significant verschil tussen beide groepen in de percentages fata-

le bloeding (1,1% in de clopidogrel + ASA groep en 0,7% in de placebo +ASA groep) en he-

morragische CVA (0,8% en 0,6%, respectievelijk).De bijwerkingen die waargenomen wer-

den tijdens 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 frequentiegroep wor-

den bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. Systeem/Orgaanklasse Bloed- en lym-

festelselaandoeningen: Soms: Trombocytopenie, leukopenie, eosinofilie. Zelden: Neu-

tropenie, inclusief ernstige neutropenie. Zeer zelden, niet bekend*: Trombotische trombo-

cytopenische purpura (TTP), aplastische anemie, pancytopenie, agranulocytose, ernstige 

trombocytopenie, verworven hemofilie  A, granu locytopenie, anemie. Immuunsystee-

maandoeningen: Zeer zelden, niet bekend*: Serumziekte, anafylactoïde reacties, kruisre-

actieve overgevoeligheid tussen producten met thiënopyridines (zoals ticlopidine, prasug-

rel)*. Psychische stoornissen: Zeer zelden, niet bekend*: Hallucinaties, verwardheid. Ze-

nuwstelselaandoeningen: Soms: Intracraniale bloeding (sommige gevallen met fatale af-

loop zijn gerapporteerd), hoofdpijn, paresthesie, duizeligheid. Zeer zelden, niet bekend*: 

Smaakstoornissen. Oogaandoeningen: Soms: Oogbloeding (conjunctivaal, oculair, reti-

naal). Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: Zelden: Vertigo. Bloedvataandoeningen: 

Vaak: Hematoom. Zeer zelden, niet bekend*: Ernstige bloeding, bloeding van operatie-

wond, vasculitis, hypotensie. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoenin-

gen: Vaak: Epistaxis. Zeer zelden, niet bekend*: Bloeding uit de respiratoire tractus 

(hemoptyse, longbloeding), bronchospasme, interstitiële pneumonie, eosinofiele pneu-

monie. Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: Gastro- intestinale bloeding, diarree, buik-

pijn, dyspepsie. Soms: Maagulcus en duodenumulcus, gastritis, braken, misselijkheid, 

constipatie, flatulentie. Zelden: Retroperitoneale bloeding. Zeer zelden, niet bekend*: 

Gastro-intestinale en retroperitoneale bloeding met fatale afloop, pancreatitis, colitis (met 

inbegrip van colitis ulcerosa of lymfocytaire colitis), stomatitis. Lever- en galaandoenin-

gen: Zeer zelden, niet bekend*: Acute leverinsufficiëntie, hepatitis, abnormale leverfunc-

tietest. Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: Kneuzing. Soms: Rash, pruritus, huid-

bloeding (purpura). Zeer zelden, niet bekend*:  Bulleuze dermatitis (toxische epidermale 

necrolyse, Stevens Johnson syndroom, erythema multiforme, acuut gegeneraliseerde ec-

zemateuze pustula (AGEP)), angio-oedeem, geneesmiddel geïnduceerd overgevoelig-

heids syndroom, geneesmiddelrash met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS), 

erythemateuze of exfoliatieve rash, urticaria, eczeem, lichen planus. Voortplantingsstel-

sel- en borstaandoeningen: Zelden: Gynaecomastie. Bot-, skeletspierstelsel-  en bind-

weefselaandoeningen: Zeer zelden, niet bekend*: Musculoskeletale bloeding (hemartro-

sis), artritis, artralgie, myalgie. Nier- en urinewegaandoeningen: Soms: Hematurie. Zeer 

zelden, niet bekend*: Glomerulonefritis, verhoging van het bloedcreatinine. Algemene 

aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: Bloeding op plaats van injectie. 

Zeer zelden, niet bekend*: Koorts. Onderzoeken: Soms: Verlengde bloedingstijd, gedaald 

aantal neutrofielen, gedaald aantal plaatjes. *Informatie over clopidogrel met frequentie 

“niet bekend”. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating 

van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de ver-

houding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkin-

gen te melden via: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 

- Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel - Web-

site: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUN-

NING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGE: Mylan - S.A.S, 117 allee des Parcs, 69 800 Saint Priest, 

Frankrijk. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/09/559/001-

016. AFLEVERINGSWIJZE: 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/

Clopidogrel Mylan 
is beschikbaar in :

Publieksprijs
Remgeld

Omnio Andere

75 mg x 30 tab € 8,06 € 0,76 € 1,26

75 mg x 90 tab € 15,37 € 2,27 € 3,78

2016-08-Clopidogrel-RMN-Medisfeer-PUB-317x250-R°/V°-NL-V01.indd   2 23/08/2016   16:11
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Drie nieuwe cocktailbars voor de liefhebbers

1. LIB, Antoine Dansaertstraat 161, 1000 Brussel 
Tel.: 02/223.59.99. http://www.libcocktailbar.com. 
Open van dinsdag tot zaterdag van 18u tot 01u. 

  
LIB – Life Is Beautiful – een nieuwkomer onder de Brusselse cocktailbars? Niet echt, 
want LIB heeft zijn sporen al verdiend met zijn tijdelijke concept in de Amerikaanse-
straat 122. Sindsdien hebben ze hun definitieve intrek genomen in de Antoine Dansaer-
tstraat. Hun sleutelwoord? Homemade, want LIB gebruikt zoveel mogelijk producten 
die ter plaatse bereid worden: siropen, infusies, sap, etc. Achter de toog staat Harouna 
Saou, een uitstekende bartender die heerlijke creaties maakt zoals een Mojito met ci-
tronella en basilicum; Celery Smash op basis van Chartreuse; of It’s Complicated, een 
cocktail van vodka, Aperol, komkommer, limoen, sinaasappelsiroop, tonic en bitter. Een 
ruime keuze aan whisky’s en heerlijke finger food om erbij te eten.

2. Off Bar, rue Emile Francqui 6, 1435 Mont-Saint-Guibert 
 http://www.offbar-onspace.be. Open van maandag tot woensdag 
 van 8.30 tot 19u, en op donderdag en vrijdag van 8.30u tot 01u. 

Off Bar is een flinke stamp op het achterste van iedereen die denkt dat de echte co-wor-
king-cafés enkel in Brussel of Antwerpen te vinden zijn. Hier in Mont-Saint-Guibert is 
het goed toeven in een aangename sfeer, met 78 ‘gestimuleerde toevallige ontmoe-
tingen’ zoals ze zelf op hun website vermelden. Kom de cocktailbar best ontdekken 
op donderdag of vrijdag. Deze zaak kent zijn klassiekers door en door. De spritz wordt 
er met veel talent bereid. Ook al hebben we hier niet te maken met de meest ervaren 
cocktailshakers, de huisbereidingen zijn toch zeker de moeite waard. Vooral de Ugo 
Off op basis van prosecco, vlierbloesemsiroop, limoensap en muntblaadjes. Hou je 
niet van cocktails? Geen paniek, het Bertinchamps bier vloeit hier rijkelijk.

3. Bar Burbure, Vlaamsekaai 41, 2000 Antwerpen http://www.barburbure.be. 
Open van dinsdag tot zondag van 15u tot 01.30u.

Jurgen Lijcops is een echte ster in 
België. Hij werd verschillende ma-
len verkozen tot ‘beste sommelier 
van België’ en heeft eveneens naam 
gemaakt door aan de zijde van 
Jean-Pierre Bruneau te werken. On-
langs nog werd er veel geschreven 
over het gingamma – Forest – van 
Lijcops en een artisanale distilleer-
der uit Ranst. Samen hebben ze ook 
de eerste Belgische vermouth gelan-
ceerd. Dit is niet alles, Jurgen Lijcops 
is ook gekend van The Glorious, zijn 
Antwerpse restaurant-wijnbar waar-
mee hij een Michelinster heeft be-
haald. Deze onvermoeibare onderne-
mer heeft onlangs ook een cocktail-
bar geopend, met een retro-chique 
decor, die al faam heeft gemaakt bij 
de sigarenliefhebbers. Het detail dat 
het verschil maakt? Het gamma aan 
sherry’s van Bodegas Tradicion.
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Trend: de terugkeer van de uitspanning

Het cijfer: 45

45 euro, dat is de prijs van het nieuwe 
doosje van chocolatier Pierre Marcolini 
en stylist Alexandre Mattiussi die gekend 
is van zijn kledingmerk AMI. De pitch? 
Een doosje in beperkte editie in de vorm 
van een televisie uit de jaren 50. Behalve 
de geslaagde verpakking zijn we vooral 
onder de indruk van de ‘Barre2 chocolat’, 
een creatie van twee smaken die speci-
aal voor deze editie werden bedacht. En 

van de ‘herwerkte Gianduja’, een giandu-
japraliné van amandel en hazelnoot met 
hazelnootstukjes; knapperige praliné en 
een snuifje zout omhuld met melkcho-
colade. Dit alles gedecoreerd met wat  
cacaopoeder. ❚

www.marcolini.com  

Michel Verlinden

Het is al even geleden dat we nog 
van uitspanningen gehoord had-
den: populaire adresjes in een 

groen kader. Het is de Koninklijke Gilde 
Sint-Sebastiaan, beter gekend als Buvet-
te Sint Sebastiaan, die de vlam in de pan 
heeft doen slaan op het boogschietveld 
van het Josaphatpark. Deze geweldige, 
volkse plaats zonder pretentie nodigt uit 
om even de drukte van de stad te verge-
ten. Zeker sinds de zaak werd overgeno-
men door Bernard Leboucq, een van de 
twee eigenaars van Brasserie de la Sen-
ne. Naast de noemenswaardige Brus-
selse bieren die hier geserveerd wor-
den – Jambe de Bois, Geuze Cantillon… –  
organiseert deze buvette ook tal van 
initiatieven zoals Friday Fish Party. Elke 
vrijdag vanaf 18u kan je hier sliptonge-
tjes, gamba’s, cobia’s en andere gegrilde 
inktvissen à la plancha eten.

De trend van de uitspanningen gaat 
hard. Mede dankzij de initiatieven van 
burgers die zich de stad opnieuw willen 
toe-eigenen. Twee opvallende voorbeel-
den. De eerste heet Ginguette du Parc de 
Forest. Het scenario gaat als volgt: een 
buvette die in zijn oude luister werd her-
steld door enkele bijzondere onderne-
mers die er heel hun hart in verliezen… 
en het geld dat voor deze gelegenheid 
werd opgehaald op KissKissBankBank. 
Arnaud Bingoni en Alice Billiet hebben 

deze plaats officieel geopend op 15 juli. 
Levensduur? Tot het einde van de zomer 
met de mogelijkheid tot verlenging als de 
reacties positief zijn. Het decor is vrij pri-
mitief en geïnspireerd door de upcycling 
(n.v.d.r.: recyclage)-beweging, terwijl de 
kaart bestaat uit veganistische en vege-
tarische gezonde gerechten. Er worden 
ook tal van evenementen georganiseerd 
zoals danslessen, filmvoorstellingen… 

De tweede? Die vind je in het Elizabeth-
park aan de voet van de Basiliek van Koe-
kelberg. Dezelfde opzet als bij Ginguette 
du Parc de Forest. Het leegstaande witte 
Vanaudenhovepaviljoen werd omge-
bouwd tot een zomerbar. Dit door middel 
van fondsenwerving – toch €15.000! – via 
growfunding, een initiatief van de inwo-
ners van de gemeente en het Gemeen-
schapscentrum De Platoo, dat van het 
project vooral een ontmoetingsplaats 
wil maken voor de mensen uit de buurt. 
Er is natuurlijk voor ieders wat wils met 
activiteiten als taarten & kaarten voor de 
senioren, yogalessen, gezinsanimatie 
(theater, weven, concerten…). ❚

- Buvette Sint Sebastiaan, Josaphatpark, boogschiet-
veld, 1030 Brussel www.buvettesintsebastiaan.com. 

- La Ginguette du Parc de Forest, Villalaan, 1190 Vorst. 
Tel.: 0475/50.67.41 

- Bar Eliza, Elizabethpark, 1081 Koekelberg



30 I

Medi-Sfeer 528 ❚ 29 september 2016 www.medi-sfeer.be

❚ NIEUWE VOLVO S90 ■

Royaal…
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Volvo is momenteel bezig 
zijn volledige assortiment te 

vernieuwen en ontwikkelt 
gelijktijdig ook nog eens 

echte alternatieven voor de 
traditionele producten van 
de Duitse concurrentie. De 

S90 en de V90 zijn daarvan 
twee mooie voorbeelden.

De interieurstijl 
is typisch Noord-

Europees: hoge kwaliteit, 
visueel aantrekkelijk en 

ergonomisch sterk.

Goed nieuws: Volvo krijgt nog al-
tijd carte blanche om zichzelf op-
nieuw uit te vinden en om uit te 

groeien tot een echt premium-merk, dat 
niet hoeft onder te doen voor de Duitse 
constructeurs. Om dat doel te bereiken, 
hebben de Zweden hun manier van wer-
ken volledig omgegooid. Ze ontwikkel-
den nieuwe platforms en een nieuwe 
modulaire motorenfamilie. De XC90 was 
het eerste model dat op deze nieuwe 
leest was geschoeid. En dat heeft alles 
te maken met de kredieten die werden 
verleend door Geely, de huidige Chine-
se eigenaar van het merk. Logischerwijze 
zou voor de S90 en de V90 hetzelfde pad 
worden bewandeld. Het resultaat moest 
een berline en een break worden die de 
strijd zullen aangaan met de Audi A6, de 
BMW 5 Reeks en de Mercedes E-Klasse. 
Maar dan wel op hun eigen manier… 

Imposant
Een eerste opvallende kenmerk van de 
nieuwe S90 is zijn omvang. De nieuwko-
mer is immers 4,96cm lang – waardoor 

hij in de buurt komt van 
een Audi A7. De S90 is daar-
mee ook 10cm langer dan 
de oude S80, die nu uit de 
catalogus wordt geschrapt. 
Uiteraard is hierdoor heel 
wat bruikbare ruimte be-
schikbaar aan boord. Dat is vooral te dan-
ken aan de bijzonder lange wielbasis van 
2,94m, waardoor de inzittenden op de 
achterbank over evenveel plaats beschik-
ken als in een limousine. Het volume van 
de koffer daarentegen bleef binnen de 
normen: 500l voor de S90 en 560l voor 
de V90 break (of 1.526l wanneer de rug-
leuning van de achterbank wordt neerge-
klapt). Interessante waarden, maar niet 
echt uitzonderlijk: de breakversie van de 
E-Klasse bijvoorbeeld doet het op dit vlak 
veel beter.
De interieurstijl is dan weer typisch 
Noord-Europees: hoge kwaliteit, visu-
eel aantrekkelijk en ergonomisch sterk. 
Vermeldenswaard in dit verband is het 
gebruik van de fameuze verticaal opge-
stelde tablet op de middenconsole, die in 
de praktijk even handig en intuïtief is als 

de producten van het merk met de appel. 
Het is duidelijk waar de designers hun in-
spiratie haalden, maar hun creatie scoort 
dan ook bijzonder hoog qua gebruikers-
vriendelijkheid en interface.

Vierpitter
Net als bij de XC90 werden voor de S90 
en de V90 de vijfcilindermotoren ver-
vangen door 2.0 liter viercilinder kracht-
bronnen (zowel benzine als diesel). Volvo 
wil op die manier niet alleen de kosten 
drukken, maar ook de CO2-emissies naar 
beneden halen. De 2.0 liter benzinemo-
tor levert een vermogen van 254pk (T5) 
of 320pk (T6). Op de herlaadbare hybri-
de versie (T8) is het nog even wachten. 
Voor de dieselversies bedragen de cijfers 
150pk (D3), 190pk (D4) of 235pk (D5). 

In de praktijk wist vooral de D5-dieseluit-
voering ons te overtuigen – en dan meer 
bepaald wegens de geluidsisolatie. Toege-
geven, de benzinemotoren reageren iets 
vlotter op de stand van het gaspedaal, 
maar helaas produceren ze ook meer her-
rie. De wegligging van de Volvo is die van 
een grote reisauto: voorspelbaar en bij-
zonder comfortabel – ook op de 20”-vel-
gen waarmee onze testmodellen waren 
uitgerust. De nieuwe Volvo is met ande-
re woorden een meer dan overtuigende 
berline die uitstekend geschikt is voor 
het maken van lange ritten en die over 
een persoonlijkheid beschikt die niet alle 
Duitse concurrenten in dit segment nog 
kunnen bieden. Misschien is dat reden 
genoeg om bij de volgende aankoop eens 
in noordelijke richting te kijken? ❚

Arnaud Dellicour
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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
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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
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 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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* 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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Er is één niet-verwaarloosbare 
factor die het enthousiasme van 
kandidaat-kopers van een milieu-

vriendelijke wagen nog bekoelt: de cata-
logusprijs. In zijn hybride variant zal een 
auto van een ‘premium’-merk een prijs-
kaartje hebben van om en bij de 30% 
hoger in vergelijking met hetzelfde mo-
del met alleen verbrandingsmotor. Voor 
een herlaadbare versie – met dus een 
verhoogd rijbereik in volledig elektrische 
uitvoering – bedraagt de meerkost mak-
kelijk 50%. 

Voor een Mercedes C-Klasse bijvoor-
beeld, kost het instapmodel in diesel 
€33.154 euro btwi. De ‘klassieke’ hybride 
versie begint bij €46.706, de herlaadba-
re hybride versie is er vanaf €52.817. Het 
belangrijkste verschil in werking tussen 
de twee hybride versies situeert zich op 
het niveau van het rijbereik in ‘volledig 
elektrische’ modus: een klassieke hy-
bride maakt gebruik van de elektrische 
motor voornamelijk ter ondersteuning 
van de verbrandingsmotor, terwijl met 
de herlaadbare hybride korte trajecten 
kunnen worden gereden zonder fossie-
le brandstof te verbruiken. In het geval 
van de herlaadbare Mercedes C-Klasse 
bedraagt het rijbereik volledig elektrisch 
zo’n 30 kilometer. Op de markt zijn van-
daag herlaadbare hybride modellen te 
vinden waarvan het rijbereik volledig 
elektrisch flirt met de 50km. 

Maximale aftrekbaarheid
Voor een zelfstandige of bedrijfsleider 
weegt het argument van de aftrekbaar-
heid zwaar door in de balans op het 
moment dat er een nieuwe auto moet 
worden gekozen. Toch moet een onder-
scheid gemaakt worden in de aftrekbaar-
heidsregels naargelang het statuut van 
de belastingplichtige. 

Voor een zelfstandige als natuurlijk per-
soon heeft de milieuprestatie van de 
auto voorlopig geen invloed op de fis-
cale aftrekbarheid. In principe wordt die 
geplafonneerd op 75% van de beroeps-
gebruikskosten. Een kwart van de kosten 
wordt dus automatisch verworpen. De 
privégebruikskosten zijn uitgesloten van 
fiscale aftrekbaarheid, wat normaal is. M
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Voor heel wat zelfstandigen 
en bedrijfsleiders is de 

overstap naar een groene 
of minder vervuilende 

auto geen evidente 
keuze. Ze zitten met 

heel wat vragen. Voor 
welke technologie moet ik 

kiezen? Zijn het rijbereik 
en de betrouwbaarheid 

wel voldoende? En vooral, 
hoeveel zal het mij kosten? 

FINANCE

Is milieuvriendelijk rijden  
werkelijk duurder?

Om de totale 
gebruikskost van een 
auto te bepalen, moet 

rekening worden gehouden 
met talrijke factoren: het 

fiscale aftrekbaarheidsstelsel, 
de verschillende taksen, 

het verbruik, de 
onderhoudskosten, enz.

C ompressed natural gas (CNG) begint eveneens de concurrentie aan 
te gaan met dieselwagens. Hoewel het netwerk van tankstations die 
deze brandstof aanbieden bij ons nog niet volledig ontwikkeld is (ze 

zijn vooral in Vlaanderen te vinden), biedt het Vlaams Gewest nogal wat sti-
mulansen (waaronder de afschaffing van de belasting op inverkeerstelling) 
om deze minder vervuilende en voor de consument prijsvoordelige markt 
te ontwikkelen. Een kilogram CNG kost vandaag ongeveer 30 à 30% minder 
dan benzine of diesel. Nog belangrijker is dat deze auto’s 95% minder fijn-
stofdeeltjes en 30% minder CO2 uitstoten dan hun klassieke tegenhangers. 
Bij de aankoop is de meerkost verwaarloosbaar. ❚

CNG: de andere alternatief brandstof
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Voor een vennootschap daarentegen 
speelt de CO2-uitstoot een doorslagge-
vende rol in de aftrekbaarheid van de 
gebruikskosten van het voertuig. Als we 
terugkeren naar ons voorbeeld van de 
Mercedes-C Klasse, dan stoot de diesel 
180d 99 gram CO2/km uit, wat een fiscale 
aftrekbaarheid van 90% toelaat. Met 94 
gram CO2/km valt de klassieke hybride 
onder dezelfde fiscale behandeling. De 
herlaadbare hybride daarentegen ziet 
zijn emissie terugvallen tot… 48 gram 
CO2/km. Resultaat: 100% fiscale aftrek-
baarheid!

Maar er is meer: als u opteert voor een 
100% elektrisch model, stoot uw auto 
geen CO2 meer uit en stijgt de fiscale af-
trekbaarheid naar… 120%!

Alle blikken wenden zich dan naar de Tes-
la S, het vlaggenschip onder de elektri-
sche auto’s, maar waarvan de instapprijs 
boven de €80.000 btwi ligt. Deze auto’s 
worden in hoofde van de gebruiker ove-
rigens zwaar benadeeld door de formule 
voor de berekening van het voordeel van 
alle aard (VAA) omdat rekening wordt 
gehouden met de catalogus waarde. 

Er bestaan gelukkig ook 100% elektri-
sche varianten met een meer democra-
tische prijs: de Mercedes B-Klasse, de 
BMW i3 of de VW e-Golf hebben alle-
maal een catalogusprijs zonder opties 
van onder de €40.000. 

Het verbruik
Uiteraard vertegenwoordigt het energie-
verbruik een belangrijke post in de bere-
kening van de totale kost van een voer-
tuig. In het geval van elektrische auto’s 
hangt de kost af van het verbruik (uitge-
drukt in kilowatt/uur) en de elektriciteit-
sprijs. Deze laatste hangt dan weer af 
van de plaats waar de auto wordt gela-
den. Laden thuis gebeurt tegen het tarief 
van uw leverancier, maar daarvoor moet 
u thuis een laadpaal installeren (zie hier-
onder). Laden aan een openbare paal 
gebeurt tegen het opgegeven tarief, net 
zoals in een klassiek tankstation. 

Als we het voorbeeld nemen van een 
wagen die 15 kilowatt/uur verbruikt, dan 
bedraagt het stroomverbruik voor 100 
afgelegde kilometer ongeveer €5. Voor 
dezelfde auto op diesel zal dat rond de 
€7,50 liggen, voor een benzineversie 
rond de €9. Uiteraard blijven deze prijzen 
sterk afhankelijk van de schommelingen 
van de energiekoersen…

De laadpaal
Alex De Swaef is oprichter van EV Point, 
een Belgische start-up die zich speciali-
seerde in de installatie van laadpalen voor 
elektrische auto’s, zowel bij particulieren 
als op openbare of semipublieke plaatsen 
zoals parkings van ziekenhuizen of univer-
siteiten. Volgens hem moet ook rekening 
worden gehouden met de kostprijs van de 
laadpaal: “De installatie van een laadpaal 
thuis kost tussen €500 en €3.000. 

Voor zelfstandigen zijn de goedkoopste 
modellen niet geschikt. De via de laad-
paal verbruikte kilowatt/uren zijn immers 
aftrekbaar omdat het een gebruikskost 
van het voertuig en dus een beroeps-
kost betreft. De belasting administratie 
heeft echter vastgesteld dat sommige 
gebruikers hun laadpaal gebruikten om 
pakweg hun wasmachine te laten draai-
en en zo de kostprijs naar beneden te 
krijgen. Voortaan eist de fiscus de instal-
latie op de privé-geïnstalleerde laadpa-
len van een software die controleert of 
de stroom wel degelijk bestemd is voor 
het opladen van de autobatterij. De in-
stapmodellen van laadpalen beschikken 
niet over die software en kunnen dus 
een probleem opleveren met de fiscale 
aftrekbaarheid.”

Wat het gebruik op openbare of semi-
publieke plaatsen betreft, dit verloopt 
via een kaartsysteem, vergelijkbaar 
met gewone tankbeurten: de gebruiker 
scant zijn kaart aan de laadpaal, laadt 
zijn wagen en ontvangt maandelijks een 
gedetailleerde verbruiksfactuur. Het ta-
rief kan echter verschillen naargelang 
het soort laadpaal. Alex De Swaef licht 
toe: “Voor een klassieke laadbeurt met 
wisselstroom (AC) moet naargelang het 
batterijmodel tussen 1 en 6 uur worden 
gerekend. Maar sommige auto’s kunnen 
voortaan met gelijkstroom (DC) wor-
den geladen en dat gaat veel sneller. De 
laadtijd is in dit geval nog nauwelijks 20 
minuten, maar de prijs bedraagt ook het 
dubbele.”

De totale gebruikskost
Om de totale gebruikskost van een auto 
te bepalen – ongeacht hij nu rijdt op fos-
siele brandstof, met een hybride motor 
of alleen op elektriciteit – moet rekening 
worden gehouden met talrijke facto-
ren: het fiscale aftrekbaarheidsstelsel, 
de verschillende taksen, het verbruik, 
de onderhoudskosten, enz. Dat concept 
heeft een naam: de TCO of total cost of 
ownership.

Philippe Awouters is consultant voor het 
bureau Clean Air Lovers & Lobbyists. 
Hij berekende de TCO van verschillende 
voertuigen om de totale kostprijs van hy-
bride en elektrische modellen te kunnen 
vergelijken met hun fossiele versie. Zijn 
vaststelling is duidelijk: “Voor eenzelfde 
of evenwaardig model is de herlaadbare 
hybride of elektrische variant niet duur-
der op lange termijn. Laat ons een eerste 
voorbeeld nemen: voor een gebruik van 
25.000km per jaar over vier jaar heeft 
een Tesla S een TCO die overeenstemt 
met die van een Audi A6 diesel, terwijl 
de catalogusprijs van de eerste nochtans 
tweemaal hoger is dan die van de twee-
de. Een ander voorbeeld: de BMW 2- 
serie bestaat in herlaadbare hybride 
versie voor een prijs die 20% hoger ligt. 
Maar de TCO van deze versie is verge-
lijkbaar met die van de benzineversie. 
Uiteraard gaan we er in dit geval van 
uit dat de gebruiker regelmatig gebruik-
maakt van de elektrische modus. Een 

herlaadbare hybride heeft geen enkele 
zin als de eigenaar vanuit een zekere 
achteloosheid enkel gebruikmaakt van 
de verbrandingsmotor.”

De wind keert voor diesel
Een ander element dat in het voordeel 
speelt van groene en minder vervuilende 
auto’s zijn de schamele milieuprestaties 
van dieselmotoren. Terwijl ze destijds 
sterk werden aangemoedigd, vallen ze 
nu uit de gunst. Reden is de evolutie van 
de milieunormen. Tot nu toe werd alleen 
rekening gehouden met de CO2-emissies 
om de ecologische impact van een auto 
te berekenen. Er zijn echter nog andere 
stoffen die een significante rol spelen in 
de vervuiling van onze steden, in het bij-
zonder stikstofoxiden, die voornamelijk 
door dieselmotoren worden uitgestoten. 
Het recente Dieselgate-schandaal heeft 
ten andere aangetoond dat nogal wat 
constructeurs bewust de technische ge-
gevens van hun dieselmodellen hadden 
opgesmukt. 

Voor Philippe Awouters is het lot van 
dieselmotoren bezegeld: “De doorver-
koopwaarde van dieselwagens zal de ko-
mende jaren wellicht fors dalen. Wij ver-
wachten ons aan een verhoging van de 
accijnzen op deze brandstof, waardoor 
ze minder aantrekkelijk zal worden. Bo-
vendien brengen de vervanging van de 
filters of het onderhoud van de katalysa-
tor hogere kosten met zich mee. Leasing-
maatschappijen zullen hun tarief aanbod 
moeten aanpassen, omdat de maande-
lijkse huur ook wordt berekend in functie 
van de restwaarde van het voertuig aan 
het einde van het contract.”

Elektrisch:  
de juiste berekening?
Onze twee gesprekspartners zijn ervan 
overtuigd dat de verschuiving naar elek-
trische auto’s goed en wel bezig is. Tot 
nu toe bleek de transitie positief voor 
het milieu. Voor een zelfstandige of een 
bedrijfsleider lijkt ze ook goed voor de 
portefeuille op voorwaarde dat wordt 
gekeken naar de totale gebruikskost van 
de auto en dat de fiscaliteit gunstig blijft 
voor schone auto’s. Voor Alex De Swaef 
zijn er signalen van een mentaliteitswij-
ziging: “Tot voor kort was bijna 80% van 
de elektrische markt in België gemono-
poliseerd door luxewagens: Tesla of Por-
sche bijvoorbeeld. Vandaag stellen we 
vast dat er ook vraag is naar meer be-
scheiden elektrische wagens, met name 
in kmo’s die inzien dat het een financieel 
voordelige operatie is.”

Philippe Awouters wil te hebberige auto-
mobilisten nu al waarschuwen: “De Bel-
gische wetgeving laat vandaag toe dat 
men profiteert van een maximaal fiscaal 
voordeel voor terreinwagens, met het ar-
gument van een officieel erg lage emis-
sie dankzij een plug-intechnologie. De si-
tuatie doet mij terugdenken aan die van 
de 4x4’s die tussen 2000 en 2006 konden 
worden ingeschreven als lichte vracht-

wagens. Het valt dan ook te verwachten 
dat de fiscaliteit de komende jaren zal 
worden aangepast voor deze grote au-
to’s, bijvoorbeeld via een plafonnering 
van de catalogusprijs die recht geeft op 
een volledige fiscale aftrekbaarheid.”

Elektrische of herlaadbare hybride wa-
gens lijken vandaag dus een prijsvoor-

delige keuze, maar we moeten ook toe-
geven dat er nog heel wat ongekende 
factoren resten: zal de fiscaliteit gunstig 
blijven, zal de fiscale behandeling tussen 
de gewesten verder uit elkaar groeien, 
zal de komst van batterijen van de nieu-
we generatie er niet voor zorgen dat de 
huidige modellen snel verouderd zullen 
geraken en dat hun restwaarde over 
enkele jaren een duik zal nemen? Maar 
toch, kunnen diezelfde vragen ook niet 
gesteld worden voor auto’s op fossiele 
brandstoffen? Willen ze hun doelstellin-
gen inzake verlaging van de uitstoot van 
broeikasgassen behalen, zullen rege-
ringen dan nog een andere keuze heb-
ben dan vervuilende auto’s zwaarder te  
belasten?  ❚

Albin Wantier

Bij de lancering van hun 
modellen van elektrische 
auto’s drukten bepaalde 

merken de cataloguswaarde 
door huurcontracten voor de 
batterijen aan te bieden. Op de 
tweedhandsmarkt leidde dit al 
tot problemen: de gebruiker 
die zijn auto wenst te verkopen 
wordt geconfronteerd met de 
verplichting voor de koper om het 
huurcontract van de batterij over 
te nemen, wat kan neerkomen op 
een maandelijkse kost van €150. 
Het spreekt voor zich dat dit weegt 
op de prijs die de eigenaar voor 
zijn auto hoopt te krijgen op de 
tweedehandsmarkt. ❚

De batterij huren: een 
misleidend goed idee?

Elektrische 
of herlaadbare 
hybride wagens 

lijken vandaag dus een 
prijsvoordelige keuze, maar 
we moeten ook toegeven 

dat er nog heel wat 
ongekende factoren 

resten.



Werkaanbod

Zwangerschapsvervanging gevraagd 
voor de periode april-mei 2017 in de 
groene regio van Schoten. Solo-prak-
tijk met mogelijkheid om nadien per-
manent te blijven indien gewenst. Alles 
op afspraak, via online systeem. EMD = 
careconnect. Rustig gelegen moderne 
praktijk in het groen met mooie uitbrei-
dingsmogelijkheden. Interesse? Mail 
drisabelledas@gmail.com.

Dringend vervanging gezocht in 
duopraktijk te Leefdaal wegens ziek-
te van mijn collega. Raadplegingen 
volledig op afspraak. CareConnect. 
Ook deeltijdse vervanging mogelijk. 
Contact: jef.van.deun@telenet.be - 
0476/32.39.52 of 02/767.53.08.

Ik zoek collega voor associatie. Lande-
lijke praktijk in Baasrode, momenteel 
nog 4 maanden met Haio. Gebruik 
van Careconnect en introlution voor 
afsprakenbeheer. www.praktijkkloos-
ter.be 

Gezocht jonge huisarts m/v uit-
bouw duo-praktijk Aalst, aangenaam  
werken, wagen en secretariaat ter  
beschikking.  

Alles bespreekbaar. Tel. 0475/ 32 11 77. 
Enthousiaste collega gezocht – regio 
Leuven. Dynamische en groeiende 
huisartsengroepspraktijk te Korten-
berg zoekt een nieuwe enthousiaste 
collega! Je zal samenwerken met 2 
vrouwelijke artsen en 1 HAIO. Vol-
tijdse secretaresse en online agen-
da-systeem. Tijdens de week werken 
we enkel op afspraak. Alle artsen heb-
ben een vaste vrije namiddag/dag.  
‘s Nachts en tijdens het weekend wer-
ken we met een goed georganiseerde 
wachtkring en wachtpost te Leuven. 
Startdatum overeen te komen. Ben je 
geïnteresseerd, neem dan contact met 
ons op via ‘alexa @skynet.be’.

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

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

Geëngageerde landelijke groeps-
praktijk met 5 huisartsen en 1 HAIO 
zoekt collega voor associatie. Eigen 
kabinet in recente nieuwbouw, eigen 
inkomen, kosten gedeeld, fulltime 
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,… 
Samen werken we hard voor onze pa-
tiënten maar garanderen we mekaar 
vrije tijd en verlof, en kansen voor 
nevenactiviteiten. Meer info: www.
remedici.be; gesprek afspreken? 
014/721000 of secretariaat@remedici.
be (graag met cv en motivatie).

Groepspraktijk te Kortenberg zoekt 
vierde collega. Voltijds secretariaat,con-
sultatie op afspraak. Georganiseer-
de week-en weekendwacht. Contact: 
0475/260609 of alexa@skynet.be.

Overname praktijk omgeving Aar-
schot wegens nakend pensioen. 
0495/22.10.31.

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.

Wij zijn 4 jonge HA te Temse en zoeken 
vervanging wegens zwangerschaps-
verlof van 12/12/16-12/3/17. Alles op 
raadpleging, zeer weinig huisbezoe-
ken, voltijds secretariaat. Geen wach-
ten. meer info op secretariaat.medite@
gmail.com of 0485/48.05.22.

Jonge, dynamische groepspraktijk (2 
vaste en 1 deeltijdse arts) te Scher-
penheuvel-Zichem zoekt een collega 
om hen tijdelijk of definitief te komen 
versterken (deeltijds of voltijds). We 
hebben een zeer gevarieerde patiën-
tenpopulatie, werken met een secreta-
riaat/EMD en beschikken over een mo-
derne infrastructuur. Werkbelasting 
kan onderling besproken worden, er 
is een gegarandeerde werkzekerheid. 
Er is een goed georganiseerde week- 
en weekendwachtdienst die over het 
algemeen als rustig wordt ervaren. 
Contact: 013/77.21.78 of via bert@
ENC-praktijk.be

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 svandingen@gmail.
com. Ik stuur u graag mijn cv.

Solowerkende huisarts van 51 jaar in 
Landen zoekt een jonge enthousias-
te collega om mee samen te werken. 
Geen intredegeld, enkel maandelijkse 
huur. Twee moderne kabinetten; één 
in Walshoutem, andere in Neerwin-
den. Weekendwacht (vrijdagavond 
20u00 tot maandagmorgen 08u00) en 
weekwacht (20u00 tot 08u00). Sanmax 
afsprakensysteem. EMD CareConnect 
van Corilus. Momenteel uitsluitend 
op afspraak, maar jij bepaalt zelf vrije 
raadpleging en/of op afspraak. Alles is 
bespreekbaar. dr.frank.peeters@tele-
net.be. 0475/23.36.50 of 016/78.88.83.

Solopraktijk  in klein gehucht  te Ba-
len over te nemen owv pensionering 
in 2017. EMD (health one). Bestaand 
netwerk met collega’s (vakantie  

regeling… kan verder uitgebouwd 
worden). Weekwacht, weekend wacht: 
wachtpost. Over te nemen activiteiten 
(vanaf 8u tot 19u): huisartsgeneeskun-
de (consultatie: 9-11u en 18-19u), 2 zit-
tingen kind en Gezin per week, CRA-
arts. Bent u een creatief  iemand die 
praktijk verder kan zetten en uitbou-
wen? Bel tel 014/31.35.95.

Groepspraktijk in GENT (3 huisartsen; 
halftijds secretaresse; EMD; nabij Sint- 
Pietersstation) zoekt vanaf 1 MEI 2017 
(ter vervanging van met pensioen 
gaande collega) HUISARTS met inte-
resse in complementaire/integratieve 
geneeskunde (vnl. fytotherapie, an-
troposofische geneeskunde) – collega 
met (zin in) bijkomende opleiding zeer 
welkom! Info op tel. nr. 09/221. 66.52 
of marnix.sch@skynet.be.

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

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

Medisch materiaal

Te koop: groot aantal medisch meubi-
lair en materiaal groot en klein uit ei-
gen praktijk. Medische naslagwerken 
en series en allerlei medische boeken. 
Telefoon 053/78.39.59.

Te Koop: Atlassen the Ciba Collecti-
on (Netter) - Hart; Endocrino; Nieren M
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Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@medi-sfeer.be.

& Ureters; Voortplanting; Gastro - in 
box. Prijs OTK. Info: 0476/69.94.23.

Te koop microscoop Olympus fa-
se-contrast, 450€, Sterilisator Binder 
Type E 15, 150€. Tel: 0495/38.15.07.

Te koop wegens interne verhuis polikli-
niek : onderzoekstafel, metalen tafeltjes 
(2), burelen (3), open kast, bureelstoel. 
Prijs OTK, info: Philippe.van.ooteg-
hem@telenet.be of 0475/27.33.95.

Vastgoed

Te koop: Le Marche, Midden-Italië. 
Succesvolle B&B, onderverdeeld in 5 
appartementen (samen 450m2), met 
prachtig uitzicht, aangelegde tuin en 
zwembad. Meer info: mailtje naar  
numero7.cingoli@hotmail.com.

Te koop: Le Marche, Midden- Italië. 
Volledig te renoveren woning 200m2 
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 al-
gemeen ziekenhuis. Zich wenden tot 
GSM 0478/56.40.49.

Te huur te Gent nabij de katholieke 
Hogeschool: Gezellig ingerichte rijwo-
ning te huur: keuken, living, bureel, 
badkamer met bad en inloopdouche, 
2 slaapkamers. Ideaal voor jong gezin 
of 2 studenten. Vrij vanaf 01.08.2016. 
Tel: 054/58.93.53.

Voor einde carrière: Attenhoven (Lan-
den): apotheek met ruime woning. 
Apotheek vennootschap met poten-
tieel. Het pand is privé en bestaat uit 
ruime moderne woning met tuin + par-
king/bouwplaats. Pand is uitermate ge-
schikt voor medische praktijk of vrij be-
roep. 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  
parking plaatsen - top locatie -  300m2. 
Info: 0496/50.15.02.

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 recent appartement 
(90m²) in perfecte staat in Oostende 
(Mariakerke) op Zeedijk met frontaal 
zeezicht, bouwjaar 2000. Grote living 
en keuken, 2 slaapkamers (voor 2 en 4 
pers.), badkamer met ligbad, apart toi-
let en bergruimte in kelder. Vraagprijs 
375.000Euro. Tel 0495/79.06.97.

+ EFFICIËNTER  
(Hooggedoseerd elementair Mg + synergie cofactoren)

+ DARMCOMFORT  
(MAGNESIUMglycerofosfaat en -citraat)

+ hoog gedoseerde COFACTOREN

2 tot 4 /24u

De productlijn organisch MAGNESIUM

met de HOOGSTE DOSERING EN RESORPTIE

Bestaat in  
45 en 90 capsules

Hoog gedoseerd en geresorbeerd magnesium  
+ taurine + vitamines B en D

Normale spiercontractie* 

Vermindering van stress en van vermoeidheid*

225 tot 450 mg  
magnesium element

SPIER- 
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VERMOEIDHEID*
STRESS*
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*  Magnesium en vitamine B6 dragen bij tot normale psychologische functies en tot het verminderen van vermoeidheid. Magnesium en vitamine D dragen bij tot een normale spiercontractie.
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❚ DE NIEUWE FILM VAN LUC EN JEANPIERRE DARDENNE ■

La fille inconnue, door de ogen van een arts

M
S
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WEDSTRIJD BIOSCOOP

In de filmgeschiedenis werden al heel wat artsen geportretteerd.  
Het beroep van arts inspireert zowel de makers van komedies als van 
dramafilms. Maar herkennen de artsen zichzelf wel in die portretten?  
We vroegen aan dr. Sophie Gardier, huisarts in Wegnez (in de streek  
van Pepinster), wat zij vindt van de film La fille inconnue. 

I n hun jongste film volgen de broers 
Dardenne een jonge huisarts uit 
de streek van Luik, dr. Jenny Davin 

(gespeeld door Adèle Haenel). Ze voelt 
zich schuldig omdat ze niet heeft open-
gedaan voor een jonge vrouw die kort 
daarna dood wordt teruggevonden. Wie 
is deze fille inconnue, deze onbekende 
vrouw? Jenny gaat op onderzoek uit.

Is het portret van dr. Jenny Davin 
waarheidsgetrouw?

Dr. Sophie Gardier: Ja en neen. Het is 
een heel jonge arts, op sommige mo-
menten herken ik mezelf toen ik zo oud 
was (n.v.d.r.: dr. Gardier is sinds 1992 ac-
tief). Bepaalde situaties komen overeen 
met de werkelijkheid, andere helemaal 
niet. De manier waarop de patiënten re-
ageren, lijkt me soms weinig realistisch: 
ze hebben heel veel respect. Als huisarts 
kom je weinig patiënten tegen die zo 
goed gehoorzamen.

De film is niet helemaal realistisch, maar 
probeert dingen uit te leggen. Het verhaal 
speelt zich af in een stedelijke en moeilijke 
regio. Ik heb collega’s uit het centrum van 
Verviers vervangen. Daar is het niet zoals 
op het platteland: daar moet je als huisarts 
altijd proberen om de medische noodza-
kelijkheden te verzoenen met de financiële 
en sociale realiteit. Deze film slaagt er wel 
in aan te tonen dat de huisarts aan de kant 
van de patiënt staat, vooral op het moment 
waarop ze een man met een diabetesvoet 
bezoekt die zijn gasrekening niet kan be-
talen. Dat is echt een realistische situatie: 
het zijn de typische dagelijkse problemen 
in de stadscentra.

In de film is die situatie een beetje af-
gezwakt: de patiënten drukken zich heel 
goed uit, ze geven een verklaring voor 
hun gedrag, terwijl we meestal te ma-

ken krijgen met mensen die het enorm 
moeilijk hebben om uit te drukken wat ze 
voelen, welke symptomen ze vertonen 
en welke hun financiële problemen zijn. 
Het kost ons vaak veel tijd om te begrij-
pen wat ze meemaken en we doen dan 
dienst als tolken, ook al spreken ze Frans 
of Nederlands. Ik vind de film echter in-
teressant omdat we, in tegenstelling tot 
veel langspeelfilms die zich afspelen in 
welgestelde milieus met alleen de leuke 
kanten, hier dichter bij de realiteit aan-
leunen.

Moeder Teresa
“We moeten sterker zijn dan onze 
emoties”, zegt dr. Davin tegen haar 
stagiair. Wat denkt u daarvan?

Ja, we moeten de situatie van twee kan-
ten bekijken. Ze reageert heel koel tegen 
haar patiënten, ze spreekt op een beslis-
te toon en heeft een nogal ijskoude blik. 
Ze heeft de hele tijd iets krampachtigs in 
haar gezicht en in haar stem, wat voor 
een constante spanning in de film zorgt. 
We zien haar maar één keer lachen. Ik 
denk dat als we onze emoties in ons 
werk willen beleven, we die toch de vrije 
loop moeten laten wanneer dat mogelijk 
is, dan moeten we kunnen lachen en vrij-
uit ademen… 

Dit personage is een soort ‘Moeder Tere-
sa’ van de huisartsgeneeskunde, ze heeft 
een apostolisch engagement waardoor 
ze geen privéleven heeft. Ik hoop dat wie 
deze film gaat kijken, nu niet denkt dat 
we alles moeten opofferen om in deze 
tak van de geneeskunde te werken. Dat 
zou spijtig zijn.
Wat mij ook heeft getroffen, is dat de arts 
die ze vervangt, haar zegt dat ze de pa-
tiënte toch had moeten binnenlaten: “U 
bent niet verantwoordelijk, maar u bent 
toch schuldig omdat u haar niet hebt bin-

nengelaten.” Deze verplichting om altijd 
paraat te staan is een heel actueel onder-
werp (met de hervorming van de wacht-
diensten enzovoort). Heeft een arts het 
recht om te stoppen met werken en een 
antwoordapparaat in te schakelen? Het 
is een vraag die wordt gesteld in de film.

Ze zegt ook aan haar stagiair dat hij 
maar één ding moet leren: een goede 
diagnose stellen. Is het echt niet 
meer dan dat?

Ik herinner me mijn stages in de huis-
artsgeneeskunde waar ik enorm veel 
dingen heb geleerd die niets te maken 
hadden met een goede diagnose: ervoor 
zorgen dat je wordt aanvaard in een 
huis, leren communiceren, dicht bij de 
mensen staan, maar tegelijk toch profes-
sioneel zijn... Als huisarts moet je ook le-
ren omgaan met enorm veel verschillen-
de persoonlijkheden en beroepen. Het is 
fijn als je je woordenschat en je gedrag 
kunt aanpassen aan de omstandigheden 
waarin je terechtkomt. Mijn stagebege-
leider vroeg me wat ik dacht, wat ik had 
waargenomen... Het is een dialoog.
Maar de begeleider leert ook van de sta-
giair. Hier is het meer een dominante 
relatie waarin zij haar stagiair absoluut 
van iets wil overtuigen. Ik hou niet zo 
van die relatie, ik vind die nogal onge-
zond. Ik denk dat het inherent is aan het 
hoofdpersonage dat ze meester probeert 
te zijn van zichzelf en van anderen. Bo-
vendien is ze nog erg jong en lijkt het me 
vreemd dat ze al een stagiair heeft.

Burnout 
Welke toekomst ziet u  
voor dr. Jenny Davin?

Ik denk dat ze een flinke burn-out zal 
krijgen! Ik zie haar dood en begraven, 
als je de manier ziet waarop ze bepaal-

de milieus benadert, recht voor de raap, 
helemaal alleen… Als jonge arts heb ik 
mij op bepaalde momenten zeker ook zo 
gedragen. Je moet je laten gelden en dat 
probeert het hoofdpersonage ook door 
hard en gedecideerd te zijn. Het is on-
mogelijk om lang op die manier te wer-
ken. Ze is jong, maar ze neemt niemand 
in vertrouwen, ze heeft geen intieme of 
hechte relaties. 
Bepaalde dingen lijken me incoherent, 
maar je wilt wel weten hoe het verhaal 
afloopt. De regisseurs weken een reactie 
los: je wilt het hoofdpersonage behan-
delen, haar lachtherapie voorschrijven… 
Maar het is indrukwekkend dat je een hele 
film kunt ophangen aan zo’n aangrijpend 
personage, neergezet door een actrice.

Heeft deze film u iets bijgebracht?

Toen ik hoorde dat het een film betrof met 
een arts in de hoofdrol, had ik wel bepaal-
de verwachtingen. En toen ik de film had 
gezien, vond ik dat dit niet de huisartsge-
neeskunde was die ik had willen tonen. Ik 
hoopte op een film die jongeren zin geeft 
om die weg in te slaan. Op dat vlak voel 
ik me dus veeleer gefrustreerd nu ik de 
film heb gezien. Ik heb de indruk dat er 
altijd een tegenstelling is tussen de bur-
gerlijke ‘salongeneeskunde’ en de stede-
lijke geneeskunde, die uit de voorsteden. 
Maar voor mij kan alles toch naast elkaar 
bestaan. Wat prachtig is in de huisarts-
geneeskunde is de variatie in het werk, 
de ontmoetingen, de huisbezoeken, het 
dicht bij het leven van de mensen staan. 
Dat vind je niet in de ziekenhuizen. Deze 
film steekt een belerend vingertje op en 
creëert altijd die onderhuidse spanning, 
met heel weinig humor. Het is een zware 
film, terwijl we in ons beroep toch heel 
vaak kunnen lachen. ❚

Martine Versonne

Ter gelegenheid van de release  
van de film LA FILLE INCONNUE 
hebben Medi-Sfeer en Cinéart het 
genoegen om 30x 2 tickets voor de film 
aan te bieden. Speel mee en win een ticket 
(geldig voor 2 personen).

Wedstrijdvraag:
Welke vorige film van de gebroeders 
Dardenne werd in 2005 bekroond met 
de Gouden Palm op het Filmfestival van 
Cannes?

Stuur uw antwoord voor 4 oktober naar 
wedstrijd@cineart.be met vermelding van 
uw naam en adres. De tickets worden per 
post naar de winnaars gestuurd.


