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Geleidelijke game changer 
of vlucht vooruit?

JS
28

39
N

GLAUCOOM22 

Dief van het zicht

Met haar begroting 2017 neemt minister 

De Block een fors risico: ze versnelt het 

veranderingsproces. 

Kenmerkend en cruciaal voor een 

veranderingsbeleid is een goed gevoel voor 

timing. Zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet. 

Met de blik strak gericht op het einddoel ook: een 

moderne, eigentijdse, efficiënte gezondheidszorg 

waarin iedereen zich kan terugvinden: patiënten, 

ziekenfondsen en artsen. Een horizon van vijf tot 

tien jaar (twee legislaturen) schept ademruimte. 

Maar na twee jaar inrijperiode wordt het wel 

stilaan money time. Letterlijk. Want al even 

cruciaal om de dingen om te gooien zijn de 

broodnodige middelen. Op dat vlak zit het niet 

mee. De constante druk op de financiële ketel 

maakt de opdracht aartsmoeilijk. 

Tot nu toe kan De Block bij de publieke opinie op 

ongezien veel krediet rekenen. Haar mantra om de 

patiënt zoveel mogelijk te sparen, legt haar geen 

windeieren. Alleen: de zachte besparingen liggen 

achter ons, alle reservepotjes zijn leeg. Artsen en 

ziekenfondsen worden almaar meer geviseerd en 

zelfs de patiënt blijft niet meer buiten schot.

Artsenleider Marc Moens bleef tot vorige week 

opvallend low profile. Hij stak zelfs even zijn 

nek uit tegen een deel van zijn achterban in, de 

plastisch chirurgen. Maar nu voor de zoveelste 

keer de artsenindex wordt uitgehold – ondanks 

eerdere beloftes in het akkoord – lijkt de maat 

bijna vol.

Door aan te sturen op een ontbinding van dat 

akkoord, verhoogt de Bvas de pressie nog. 

Langs de andere kant van het spectrum, bij de 

ziekenfondsen, kookt het potje evenzeer over. 

De medicomut van volgende week wordt de 

volgende krachtproef. Blijft de minister handig op 

veranderingskoers met alle betrokkenen in haar 

zog, of neemt ze eigengereid de vlucht vooruit, 

een brokkenparcours achterlatend? ❚

Pascal Selleslagh
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Artsen: handen af van onze index!

Marc Moens: “Unilaterale besparingen 
zonder wettelijke basis”.

Marc Moens (Bvas) vraagt wellicht  
ontbinding akkoord
Bvas-voorzitter Marc Moens stelt vast 
dat het van kwaad naar erger gaat met 
de aanslag op de indexering van de 
zorgverleners in het algemeen en de art-

senhonoraria in het bijzonder. Door de 
“unilaterale besparingen zonder wette-
lijke basis” door te voeren, kan wellicht 
de ontbinding van het lopende nationaal 
akkoord artsen-ziekenfondsen worden 
ingezet, al wordt dat een juridische kluif.

De mogelijkheid tot ontbinding zou in 
twijfel getrokken worden door commis-
sievoorzitter Jo De Cock. In het akkoord 
staat namelijk dat de ontbindingsprocedu-
re pas kan worden ingezet als de betwiste 
maatregelen gepubliceerd worden in het 
Staatsblad. De (niet-)indexering is nog 
niet gepubliceerd. Marc Moens (Bvas) is 
een andere mening toegedaan, maar laat 
alles onderzoeken door juristen.

De volgende krachtmeting en afspraak 
op het overleg artsen-ziekenfondsen is 
maandag. De kabinetschef van Maggie 
De Block, Pedro Facon laat alvast een 
opening om verder te praten. 

Dat de niet-indexering – tegen alle af-
spraken in – gevoelig ligt bij de artsen, 
is logisch. De bijgevoegde tabel spreekt 
boekdelen (Tabel 1). Het verschil tussen 
de theoretische en de reële indexering 
van de artsenhonoraria is aanzienlijk. De 
voorbije jaren opgeteld met wat hen nog 
te wachten staat, moest en moet het art-

senkorps zo in totaal 439,7 miljoen euro 
inleveren of 9,3%.

En dat is nog niet alles: in het Verzeke-
ringscomité werden voor 2017 al voor 
meer dan 100 miljoen besparingen aan-
gekondigd bij de artsen omdat het Ver-
zekeringscomité “vermoedt dat het tot 
budgetoverschrijdingen zal komen”.

“Het scalpel van Maggie De Block is  
uitgeschoten en maakt ongewenste  
littekens”, besluit de Bvas-voorzitter. 

Reinier Hueting (ASGB/Kartel) verwerpt 
de begrotingsvoorstellen van de Alge-
mene Raad “net zoals we dat deden op 
het Verzekeringscomité”. “De indexering 
inhouden is onaanvaardbaar, maar ook 

het feit dat men voor de begroting niet 
vertrok van een correcte basis: de groei-
norm van 1,5%. Er zullen overschrijdin-
gen komen waarvan je op voorhand 
weet dat die volgend jaar weer met struc-
turele maatregelen worden ingehaald. 
We worden dan twee keer gepakt.” De 
Franstalige GBO vindt de indexsprong 
“eens te meer onaanvaardbaar”.

Ook AADM vraagt de volledige indexe-
ring van de honoraria voor intellectu-
ele prestaties, waarmee tegelijk onder 
meer de consultaties en huisbezoeken 
en prestaties van huisartsen, pediaters,  
geriaters, psychiaters, neurologen… 
herijkt worden. ❚

Pascal Selleslagh
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Te lage groeinorm breekpunt 
Zowel artsen, ziekenfondsen als ziekenhuizen komen in 

het verzet tegen de begrotingsvoorstellen. Dat de  
‘minimale groeinorm’ van 1,5% niet gerespecteerd wordt 

en amper 0,5% bedraagt, is voor allen onbegrijpelijk,  
alleen al als we het vergrijzingseffect bekijken. Maar de 
drie partijen zitten lang niet op dezelfde lijn als we hun  

motieven onder de loep nemen.
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Theoretische. 
Honoraria, na index

Reële honoraria, 
na index

Evolutie waarde %

2011 1,40 101,4 -1,4
2012 2,99 104,4 -3,4
2013 2,76 107,3 -5,0
2014 1,39 108,8 -5,1
2015 0,53 109,4 -5,6
2016 0,62 111,2 -7,4
2017 2,51 113,9 -9,3

Tabel 1: Honoraria – 100 euro in 2010…

Ziekenfondsen  
steigeren unaniem
De ziekenfondsen (LCM, Soc. Mut., 
MLOZ, Lib. Mut. Neutrale ZF) zijn 
het roerend eens in hun verwer-
ping van de begroting.

De reële groei van 0,5% – in tegen-
stelling tot de beloofde jaarlijkse 
groeinorm van 1,5% tot 2019 – 
brengt allerlei evenwichten in ge-
vaar, heet het. “De sterkste schou-
ders zouden de grootste lasten 
moeten dragen, niet omgekeerd”, 
zo luidt hun redenering. De zieken-
fondsen vrezen dat de besparingen 
de patiënten zullen raken, hetzij via 
supplementen en tariefstijgingen, 
hetzij via een mindere kwaliteit van 

zorg als gevolg van besparingen 
op personeel en omkadering.

“Een zodanig beperkte groeinorm 
maakt het onmogelijk om nog te 
investeren in de gezondheidszorg 
van morgen of om een gezond-
heidspolitiek te voeren die ver-
nieuwende antwoorden biedt op  
nieuwe noden van de bevolking.” ❚
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Maggie De Block 
bijt van zich af
Dat ruim 200 miljoen bovenop de oorspron-
kelijk voorziene 673 miljoen wordt bespaard, 
vindt ze logisch “omdat iedereen een extra 
inspanning moet leveren.”
De klaagzang van de ziekenhuizen (zie blz. 3) 
pareert ze door die te bestempelen als ‘pa-
niekzaaierij’. Ze belooft versneld een wettelijk 
raamwerk ter beschikking te stellen voor de 
hervormingen. De Maha-studie gebruikt ze op 
haar manier door te focussen op de onderbe-
zetting van onder meer pediatrische bedden. 
“We zijn genoodzaakt om sneller te gaan om 
financiële redenen.”
“Wat me niet meer terugbetalen, doen we op 
wetenschappelijke gronden”, luidt haar bood-
schap aan de ziekenfondsen.
 “We ondersteunen de artsen voor de digita-
lisering, maar we verwachten ook iets terug. 

En de patiënten zullen er op termijn beter van 
worden door een betere zorgkwaliteit.”
Anne Dedry (Groen) relativeert de index-
sprong: “De beslissing over de indexmassa 
vind ik niet het onrustwekkendste aspect 
van de huidige begroting. De hele bevolking 
heeft zich een indexsprong moeten getroos-
ten. Het is niet verbazingwekkend dat dit nu 
gebeurt voor de artsen.” 
“Een indexsprong is voor niemand een  
gemakkelijke zaak”, geeft Valerie Van Peel 
(N-VA) toe op de Huisartsenbeurs van  
Domus Medica. “Maar ik denk dat we er 
vooral voor moeten zorgen dat de job van 
huisarts via een reeks andere middelen  
aantrekkelijk wordt gemaakt. De coalitie-
partners zullen daarvoor ijveren.” ❚     
M.L./P.S.
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Drie negatieve, elkaar verster-
kende factoren vormen een dui-
velse combinatie, weten inge-

wijden. Er is de Maha-studie die al jaren 
wijst op een structurele onderfinancie-
ring (zie ook blz. 5). Er is de staatshervor-
ming die te weinig middelen doorschoof 
naar de deelstaten voor de infrastructuur 
van de ziekenhuizen (zie blz. 36). En nu 
komt daar nog de wurgende bespa-
ringsoperatie via de begroting  bovenop, 
inclusief de ingreep op de honoraria.

Over dat laatste zegt Zorgnet-Icuro: “De 
ziekenhuizen wordt een structurele be-
sparing opgelegd van ruim 90 miljoen. 
Daarbovenop komen de besparingen op 
de honoraria, die via de afdrachten even-
eens de inkomsten van de ziekenhuizen 
verminderen. In totaal gaat het om een 
verlies van meer dan 100 miljoen euro, 
of het equivalent van het globale be-
drijfsresultaat van alle Belgische zieken-
huizen samen. De ziekenhuizen zullen 
op korte termijn hun toevlucht moeten 
nemen tot hogere artsenafdrachten, af-
vloeiingen van personeel, en hogere bij-
dragen van de patiënt. Zonder die maat-
regelen zal het in 2017 niet mogelijk zijn 
om de financiële balansen in evenwicht 
te houden. Het fijne scalpel van de mi-
nister snijdt immers zeer diep.”

Degadt betreurt dat de structuren ont-
breken om versneld werk te maken van 
ziekenhuisnetwerken. “Het is net alsof 
de minister ons vraagt om vanaf begin 
2017 met een elektrische wagen te gaan 
rijden, maar nog geen oplaadpunten 
voorzag. Bovendien zet de regering ook 
de benzinemotor zonder brandstof.” ❚
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Ziekenhuizen betalen drie keer
De ziekenhuizen worden geconfronteerd met 
een  besparingsoperatie van een nooit geziene 
omvang, aldus Zorgnet-Icuro, dat banenverlies 
vreest en zelfs  sluitingen. “De financiering die 
deze transitie-operatie moet  ondersteunen, wordt 
meteen weggeknipt. De ziekenhuizen voelen zich 
in de tang genomen.”

Ziekenhuizen moeten  
nu naar hogere  

artsenafdrachten.

De saga over de plastisch chirurgen kon u al volgen in onze elek-
tronische nieuwsbrief. Afgaand op reacties in de media willen de 
plastisch chirurgen zeker verder praten om tot een eindoplossing te 

komen. Alleen valt te betwijfelen of de minister – en ook de Bvas – nog veel 
verder mee willen in hun verhaal.
De jongste ontwikkelingen daarover leest u op www.despecialist.eu

Plooien plastisch chirurgen?

  Fabrikant:
TRB CHEMEDICA AG · Postbus 1129 · 85529 Haar/München, Duitsland · info@trbchemedica.be · www.trbchemedica.be
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Hoever staan we in België voor 
Mobile Health met het globaal 
medisch dossier (GMD) en het 

elektronisch medisch dossier (EMD)? 
De wet zegt niets over hoe het GMD 
moet worden bijgehouden. “Maar in 
actiepunt 1 van het e-Gezondheidsplan 
staat dat het van uiterst belang is dat de 
GMD-houder het elektronisch zal bijhou-
den. Vanaf 1 januari 2017 is dat wettelijk 
verplicht voor alle huisartsen die starten. 
En het wordt verplicht voor iedereen 
vanaf 2020. Vanaf dan staat het GMD 
gelijk aan het EMD”, zegt Frank  Ponsaert 
van het kabinet van minister De Block 
(Open VLD).

Even nog ter herinnering: het hebben 
van een EMD impliceert ook dat er een 
samenvatting bestaat van het medisch 
dossier van de patiënt (SumEHR). Die 
samenvatting is nuttig voor die zorgver-
strekker in de ongeplande zorg die het 
dossier niet kent, zoals op de wachtpos-
ten en de spoed. “Vandaag is dat nog 
niet verplicht. De arts krijgt wel een pre-
mie als hij erin voorziet.”

Medicatieschema’s
Omdat de inhoud van de computer van 
de huisarts niet met het publieke inter-
net verbonden is, moet de samenvat-
ting van het gmd gepubliceerd worden 
in een soort ‘kluis’, dat is bekend. Voor 
Vlaanderen is dat Vitalink, voor  Wallonië 
Intermed en in Brussel Brusafe. Die 
‘kluis’ bevat onder andere ook het me-
dicatieschema. “We willen proberen om 
alle medicatieschema’s te harmoniseren. 
Op papier is dat al gerealiseerd”, zegt 
Ponsaert. “De volgende stap is de next 
generation van communicatieschema’s, 
waarbij in de ‘kluis’ een medicatiesche-
ma komt dat gebruikt wordt door alle 
zorgverstrekkers en waartoe de patiënt 
zelf ook toegang heeft. Het zal volledig 
geïntegreerd zijn: in de toekomst zal 
voorschrijven gelijk staan aan iets in-
brengen in het medicatieschema. Dat is 
een belangrijke stap waarvan we in 2018 
proefprojecten hopen te hebben.”

De ‘kluis’ zal dus meer en meer een 
centrale rol innemen. Waarna ook kine-
sisten, thuisverpleging en de diëtisten 
bijvoorbeeld erin kunnen schrijven. Zo 
krijgt men verschillende patiëntendos-
siers van alle zorgactoren op één plek 
verzameld. “Je hebt zo een eerste stap 

voor ondersteuning in interdisciplinari-
teit in de eerste lijn en je haalt daarmee 
de kwaliteit van de zorg omhoog.”

Tweede lijn
Maar wat met de tweedelijnszorg? “Ook 
voor ziekenhuizen moet er een geïntegreerd 
patiëntendossier komen”, zegt Ponsaert. 
“Eén dossier voor elke patient, ook als die 
voor verschillende aandoeningen komt. De 
meeste ziekenhuizen staan daar ver van 
af (er is nog lang geen standaard, n.v.d.r.). 
Kan het dat ze allemaal tegen 2018 die stap 
gezet hebben? Neen. Het jaarbudget van 
16 miljoen ter ondersteuning van de ICT 
van ziekenhuizen is opgetrokken met 40 
miljoen naar 56 miljoen. Daarmee hopen 
we dat tegen 2018 minstens alle ziekenhui-
zen bézig zijn met het implementeren van 
het EPD. Dan heb je multidisciplinariteit al 
geïntegreerd in het ziekenhuis. We hebben 
vandaag al hubs om elk ziekenhuis te con-
necteren en die zijn allemaal verbonden 
met een metahub.”

De regeringsverklaring zegt dat in deze 
 legislatuur de burger toegang krijgt tot 
zijn medisch dossier. “Dat is de stap 
voorbij de ‘kluis’, want daarin zit puur 
medische informatie. Als we die op ter-
mijn naar de patiënt brengen, moeten we 
daarin ook nog een vertaalslag maken.”

Apps voorschrijven
Artsen zullen weldra ook apps kunnen 
voorschrijven. Of aanraden? Dat wordt 
nog in het midden gelaten en veel hangt 
af van de rol die de ziekenfondsen krij-
gen. Ponsaert: “Ons beleid is geen beleid 
van zelf apps maken of selecteren, maar 
we willen criteria vastleggen waarmee 
we kunnen zeggen welke apps voldoen 
aan bepaalde voorwaarden van privacy 
en security.”

De markt van gezondheidsapps kent een 
ware explosie – Francis Roger France, 
emeritus hoogleraar en medisch raadge-
ver in de Europese werkgroep, wijst op 50 
miljard dollar aan ontvangsten die tegen 
2020 worden verwacht. Maar er moet nog 
veel geregeld worden, legt France uit. Bij-
voorbeeld: wat is gadget, wat is beoorde-
ling van een sportprestatie en wat is echt 
een medische app? En wat is preventief, 
curatief of begeleiding op afstand?
En wat is de taak van de mutualiteiten 
daarin, werpt Eric Van der Hulst op, pro-

jectleider voor Mobile Health in het Plan 
e-Gezondheid. “Is het de taak van zie-
kenfondsen om gezond leven te stimu-
leren? En wat krijgen ze daarvoor terug? 
En wat als de een het doet en de andere 
niet? Wie kan de zorgkwaliteit meten? 
Hoe gaan we meten of het werkt?”

Er wordt in elk geval werk gemaakt 
van AP 19 voor Mobile Health. “In juni 
stuurden we een vragenlijst rond naar 
de leveranciers van apps en medical de-
vices, daar kregen we 143 antwoorden 
op. Dat gaf ons een heel goed zicht op 
wat er in België leeft. Op 30 september 
liep de oproep om projecten in te die-
nen af en toen hadden we er ongeveer 
95 binnen. We evalueren die projecten 
via een schriftelijke preselectie, een pit-
chingsessie en daarna volgt nog een 
onderhandelingssessie omdat je op 
basis van papier niet altijd de eviden-
tie van een app kan bepalen. Want een 
aantal apps zal in het terugbetalings-
systeem te zitten – met een proefperi-
ode van zes maanden. Ofwel gaan we 
naar een vorm van terugbetaling, ofwel 
geven we geen geld, maar adviseren 
we slechts. Daar ligt een belangrijke rol 
voor de mutualiteiten. 

Ziekenfondsen
De huisarts kan tegen de patiënt bij-
voorbeeld zeggen: ‘Ik raad u aan om 
gedurende drie maanden bij te houden 
hoeveel u stapt.’ De mutualiteit kan 
adviseren welke stappentellers, weeg-
schalen of diabetesapps oké zijn. In de 
zorgwinkel kan je dan een gevalideerde 
app kiezen. Zo krijg je een verbeterd 
zorgssyteem zonder er de terugbeta-
ling bij te moeten betrekken. Heel veel 
mensen meten al zelf hun hartslag als 
ze lopen, dus er komt ook een soort van 
overlapping tussen twee werelden. Er 
is een afstand tussen de zorgverstrek-
ker en de patiënt, want ze zien de data 
asynchroon of vanop afstand. Er komt 
onder andere een hoop administratieve 
vereenvoudiging en foutvermijding bij 
kijken. Maar tal van studies wijzen aan 
dat we daar heel veel terreinwinst kun-
nen boeken. En we moeten nadenken 
over de service voor digibeten. Want de 
digitale evoluties die je in het bankwe-
zen ziet, komen ook af op de wereld van 
de mutualiteiten.” ❚

Raoul De Groote
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Bijna 100 kandidaten proefprojecten 
m-health en medical devices

Mobile Health in de praktijk: de Onafhankelijke Ziekenfondsen organiseerden een mini-
symposium om een stand van zaken op te maken. Voor de proefprojecten m-health en 
medical devices (deadline: 30 september) dienden zich  bijna 100 kandidaten aan.

BEROEPSNIEUWS

Frank Ponsaert: ‘Met een jaarbudget 
van 56 miljoen hopen we dat tegen 
2018 minstens alle ziekenhuizen 
bézig zijn met het implementeren  
van het EPD’.

‘Voorschrijven 
zal gelijkstaan aan 

iets inbrengen in het 
medicatieschema.’
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I n onze vorige editie las u al de alge-
mene conclusies voor 2015. Hierbij 
nog wat duiding. Het aantal opna-

mes in de 91 algemene ziekenhuizen 
nam vorig jaar met 1,4% toe in vergelij-

king met 2014. De globale verblijfsduur 
verminderde wel met 1,2%.

In vergelijking met 2012 valt voor 2015 
een verminderde bezettingsgraad op bij 

de diensten kindergeneeskunde, geria-
trie en verloskunde, en een lichte toena-
me bij revalidatie en heelkunde (door de 
afname van het aantal bedden). Hetzelf-
de geldt voor de verblijfsduur die steeds 
verder daalt (Figuur 1). De opmars van 
de heelkundige daghospitalisatie gaat 
verder. Het aantal verantwoorde dagen 
in daghospitalisatie overschrijdt voor 
het eerst de drempel van 4% van het 
totaal aantal verantwoorde dagen voor 
de hele sector. Voor de diensten geria-
trie blijft de bezettingsgraad erg hoog 
(88,1%) en groeit het aantal opnames 
met 7,21% door de vergrijzing van de 
bevolking. Sinds 2005 neemt het aantal 
erkende en gerechtvaardigde G-bedden 
jaar na jaar toe. 

Uit de analytische boekhouding valt op 
te maken welke afdelingen een verlies-
post vertegenwoordigen (de zieken-
huisdiensten en de raadplegingen) en 
welke afdelingen geld opbrengen (me-
disch-technische diensten en de apo-

theek). Per 100 euro omzet werd in 2015 
in de ziekenhuisdiensten een verlies van 
3,5 euro geboekt (3,1 euro in 2014). De 
medisch-technische diensten leverden 
een winst op van 7,3 euro. “De positie-
ve marge die de ziekenhuizen realiseren 
dankzij de apotheek en de medisch-tech-
nische diensten speelt een belangrijke 
rol in het compenseren van de bestaan-
de onderfinanciering op niveau van 
het budget financiële middelen (BFM)”, 
leggen de experts van Belfius uit. Door 
de zeer beperkte groei (1,6%) neemt het 
aandeel van het BFM in de begroting van 
het ziekenhuis elk jaar een steeds klei-
nere plaats in, benadrukt Pierre Smiets 
(vzw FIH).

In 2015 is de omzetstijging vooral toe te 
schrijven aan de opmerkelijke evolutie 
(7,3%) van de farmaproducten, geken-
merkt door de komst van nieuwe, dure 
geneesmiddelen. ❚

V.C./P.S.
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Medisch-technische diensten en 
apotheek redden ziekenhuis

De Maha-studie 
 analyseert niet 

 alleen de  financiële 
 gezondheid van 

 ziekenhuizen, maar 
ook de evolutie 

van hun  klinische 
 activiteiten en de 

 inbreng van de diverse 
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Figuur 1: Bezettingsgraad en verblijfsduur.
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dolutegravir/abacavir/
lamivudine

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

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

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

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

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

Zeer zelden: zuivere aplasie van de rode bloedcellen1

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

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

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:
Vaak: anorexie1

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

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

Zeer zelden: perifere neuropathie2, paresthesie2

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

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

ongemak, gastro-oesofageale refluxziekte, dyspepsie
Zelden: pancreatitis2

Lever- en galaandoeningen:
Soms: hepatitis2

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

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:
Vaak: artralgie2, spieraandoeningen1

Zelden: rabdomyolyse2

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

Onderzoeken:
Vaak: CPK verhoogd2, ALAT/ASAT verhoogd2

Zelden: amylase verhoogd1

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

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

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

945,58 €

CONSIDER 

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

dolutegravir/abacavir/
lamivudine

Simplicity of dolutegravir in a single-pill regimen

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

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

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

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

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

Neurologisch/psychisch Hoofdpijn, paresthesieën

Hematologisch Lymfopenie

Lever/pancreas Verhoogde leverfunctiewaarden, hepatitis, leverfalen

Skeletspierstelsel Myalgie, zelden myolysis, artralgie, verhoogd 
creatinefosfokinase

Urologisch Verhoogd creatinine, nierfalen

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

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

https://be.dolutegravir.com/
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“In principe gebeurt de stap naar 
een psychiatrisch ziekenhuis op 
vrijwillige basis. Elke patiënt 

die zich vrij laat opnemen in een psychia-
trische dienst van een algemeen zieken-
huis of psychiatrisch ziekenhuis kan deze 
dienst of dit ziekenhuis gelijk wanneer 
verlaten. Enkel in geval van gedwongen 
opname of internering gebeurt de opna-
me buiten de wil van de patiënt. 
Sinds de opname van de psychiatrische 
ziekenhuizen in de ziekenhuiswet begin 
de jaren ’70, bestaan er geen gesloten 
instellingen meer. De F-diensten (ser-
vice fermé) werden vervangen door 
P- en O-diensten, later gevolgd door de 
A-, a-, T-, t-diensten, later nog aangevuld 
met K-, k-, Sp-psychogeriatrie en IB voor 
SGA-patiënten. 
Strikt wettelijk gezien mogen enkel pati-
enten met een specifiek beschermings-
statuut zoals patiënten met een gedwon-
gen opname- of interneringsstatuut in 
een gesloten afdeling worden opgeno-
men en behandeld. Dat impliceert niet 
dat alle gedwongen opnames en alle ge-
interneerde personen in gesloten afde-
lingen moeten verblijven. Er kan sprake 

zijn van tijdelijke opname in een geslo-
ten dienst of afdeling om dan nog altijd 
met behoud van het beschermingssta-
tuut te worden getransfereerd naar een 
open afdeling of dienst. Ook binnen een 
gesloten setting wordt binnen een the-
rapeutisch proces de vrijheidsbeperking 
geleidelijk aan afgebouwd met het oog 
op re-integratie in de samenleving. Het 
is dus niet een zwart-witverhaal (volledi-
ge vrijheid of volledige opsluiting). In de 
praktijk verblijft een minderheid van de 
psychiatrische patiënten in een gesloten 
afdeling.

Herstelvisie
De studie in the Lancet is in ieder geval 
interessant. Ze bewijst ook het zinvol 
karakter van de herstelvisie die meer en 
meer ingang vindt in de sector geestelij-
ke gezondheidszorg in het algemeen en 
in de psychiatrische ziekenhuizen in het 
bijzonder. 
Deze visie legt niet meer de focus op de 
beperkingen als gevolg van de psychia-
trische aandoening, maar wel op de mo-

gelijkheden, talenten, vaardigheden… 
die de patiënt nog heeft. Het nieuwe 
paradigma van de herstelvisie focust op 
‘het leven zoveel mogelijk in eigen han-
den nemen’ en de maatschappelijk rol 
(opnieuw) in de mate van het mogelijke 
op te nemen. De vrijheid afnemen staat 
in principe haaks op deze visie. 

Zorgvuldigheids-
maatregelen
Uiteraard zullen er nog altijd voor een 
relatief kleine groep van patiënten tij-
delijk vrijheidsbeperkende maatregelen 
dienen genomen te worden. Denken 
we hierbij aan patiënten die een gevaar 
inhouden voor zichzelf en/of een be-
dreiging vormen voor de integriteit en 
veiligheid van anderen. Een stringent 

vrijheidsbeperkend beleid wordt in de 
praktijk geruild voor het focussen op 
zorgkwaliteit en leven in combinatie met 
veiligheid. 
Dat laatste betekent de nodige zorgvuldig-
heidsmaatregelen nemen, zeker voor pa-
tiënten die een risicovol gedrag vertonen 
(suïcidegevaar, wegloopgedrag, verward-
heid, recidivegevaar…), of als gevolg van 
een wettelijk beschermingsstatuut (bv. 
geïnterneerde vrouwen met een hoog risi-
coprofiel, geïnterneerde personen in een 
long stay met een groot recidiverisico…). 
Meer concreet vertalen deze maatregelen 
zich in meer specifiek toezicht, infrastruc-
tuur en inrichting die bepaalde risico’s 
beperken (denk aan gordijnen, ramen…). 
Zorgvuldigheidsmaatregelen kunnen van 
groot belang zijn in het raam van aanspra-
kelijkheid van het ziekenhuis en/of de art-
sen in geval van incidenten. ❚JS
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Raf De Rycke:  
‘Vrijheidsberoving:  
geen zwart-witverhaal’
Raf De Rycke gaat in op de vrijheidsbeperkende  
maatregel, met name patiënten behandelen, verzorgen… 
in een gesloten afdeling (zie artikel hiernaast). ‘Vrijheids-
beperkende maatregelen’ is een overkoepelende term 
waaronder naast gesloten afdeling ook afzonderingen of 
isolaties met of zonder fixatie vallen, het onderbrengen in 
een prikkelarme ruimte, het inlassen van een time-out…

OPINIE

‘Zorgvuldigheids-
maatregelen kunnen 
van groot belang zijn 
voor ziekenhuisaans-

prakelijkheid.’
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Raf De Rycke:  
“Het nieuwe paradigma van de  
herstelvisie focust op ‘het leven  
zoveel mogelijk in eigen handen  
nemen.’”

Helft zorgverleners angstig na incident

Meer dan 2.000 van hen geven 
aan tijdens hun loopbaan be-
trokken te zijn bij een patiënt-

veiligheidsincident (PVI). Dat onderzocht 
prof. Kris Van Haecht (KU Leuven). Een 
overgrote meerderheid ervaart diverse 
lichamelijke en geestelijke klachten na 
een incident waarvoor nadien te weinig 
steun en aandacht komt. 

Schaamte en stress
2.387 artsen (waarvan een kwart specia-
list is), verpleegkundigen en verloskundi-
gen uit 10 Nederlandse zorginstellingen 

namen deel aan het onderzoek. Alle in-
stellingen zijn lid van het Leernetwerk 
Peer Support in de Zorg. 85% van de on-
dervraagden geeft aan tijdens de loop-
baan betrokken te zijn bij een patiëntvei-
ligheidsincident (PVI). Meer dan drie op 
de tien kreegt te maken met een incident 
met permanente schade of overlijden tot 
gevolg. 1.657 respondenten beschreven 
de symptomen na het meemaken van 
een PVI. Meer dan de helft noemt hypera-
lertheid, schaamte, twijfel over kennis en 
kunde, stress en zich angstig voelen als 
belangrijkste symptomen. Ruim 1 op 
de 10 zorgverleners beschrijft langduri-

ge klachten (flashbacks, angst voor een 
klacht of tuchtzaak). 
Loes van der Linden van het VvAA Car-
rièreCentrum Zorg: “De emotionele im-
pact kan je in je handelen beperken en 
daar is geen patiënt bij gebaat. En als je 
daar niets mee doet, dan liggen klachten 
op de loer. Niet voor niets is het aantal 
burn-outgevallen onder artsen groot. 
Daar ontwikkelen we nu vanuit VvAA  
interventietools voor.”

Nood aan steun
Meer dan twee derde van de responden-
ten had nood aan steun na een PVI. In-
houdelijke duidelijkheid en info over de 
afhandeling is een belangrijke behoefte. 
Ook het probleem erkennen en extra be-
geleiding worden genoemd. Bijna een 
op de vijf geeft aan een time-out of extra 
verlof nodig te hebben.

Ondersteuning krijgt men vooral van 
eigen collega’s en naasten. 15 tot 20% 
sprak niet over het incident met een ver-
trouwd persoon of professional, maar 
had er wel behoefte aan. De beschikbaar-
heid van ondersteuningsmechanismen 
in zorginstellingen staat vaak nog in de 
kinderschoenen. ❚

Valerie Kokoszka/P.S.

Referenties
1. http://www.kuleuven.be/pers/pdf/voorstel-persbe-

richt-enquete-leernetwerk-peer.pdf
2. https://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Verdie-

ping/2016/10/Helft-zorgverleners-is-angstig-na- 
incident/

De gevolgen van een patiëntveiligheidsincident onder  
zorgverleners zijn groter dan gedacht. Grootschalig  
onderzoek onder artsen, verpleegkundigen en  
verloskundigen bij 10 zorginstellingen wijst dat uit. 
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N ederland zette in 2006 de krijt-
lijnen uit voor zijn beleid psy-
chiatrie: elk jaar moest het aan-

tal afzonderingen er met minstens 10% 
dalen. Ruim 100 proefprojecten in 55 
ziekenhuizen zagen het licht, een budget 
van 35 miljoen werd ervoor vrijgemaakt. 
Onderzoek (1) ging de gevolgen na.

Van 2008 tot 2013 werden de data bijge-
houden in een nationaal register in een 
poging om de bepalende factoren voor 
afzondering te onderzoeken. Het aantal 
ziekenhuizen dat deelnam aan het regis-
ter, varieerde van acht in 2008 tot 66 in 
2013. Jaarlijks slonk gemiddeld het aantal 
afzonderingen over het hele land met on-
geveer 9%. Meer afzonderingsratio’s wer-
den geassocieerd met psychotische en bi-
polaire stoornissen, de mannelijke sekse 
en verschillende kamertypes. Terwijl het 
aantal afzonderingen significant afnam, 
steeg het gebruik van dwangmedicatie.

Paradox
Een ander onderzoek in 21 psychiatrische 
klinieken in Duitsland haalde een publicatie 
(2) in the Lancet. Kernboodschap: zelfdoding 
en zonder toestemming op de vlucht slaan 
komen net zoveel voor in gesloten als in 
open afdelingen. Zelfdodingspogingen zelfs 
iets meer. Ook hier ging het om een om-
vangrijk onderzoek dat zich uitstrekte over 
15 jaar met bijna 350.000 opnames. Patiën-
ten op een gesloten afdeling hebben andere 
karakteristieken dan die op een open afde-
ling, maar dat werd statistisch gecorrigeerd. 
Vier risico’s werden onderzocht: zelfdoding, 
poging tot zelfdoding, verdwijnen en weer 
terugkomen, en verdwijnen en wegblij-
ven. Opnieuw zou qua patiëntveiligheid de 
gesloten afdeling het dus een stuk minder 
goed doen. Zelfdoding voorkomen helpt zo 
niet, wel integendeel.

De onderzoekers waren zelf verwonderd 
over dat resultaat omdat men weet dat 
zowat twee derde van die zelfdodingen 
niet in het ziekenhuis, maar erbuiten 
gebeurt. Paradoxaal genoeg blijkt een 
gesloten deur de psychiatrische patiënt 
juist aan te zetten om weg te lopen.

Niet dat alle gesloten afdelingen moeten 
verdwijnen, maar ze dienen blijkbaar ge-
richter te worden ingezet. Hiernaast vindt 
u de opinie van Raf De Rycke, gedelegeerd 
bestuurder van de Broeders der Liefde. ❚ 

P.S. 

Referenties
1. Noorthoorn et al.: Seclusion Reduction in Dutch 

Mental Health Care: Did Hospitals Meet Goals? PMID: 
27364814 DOI: 10.1176/appi.ps.201500414

2. Christian G. Huber et al.: Suicide risk and absconding 
in psychiatric hospitals with and without open door 
policies: a 15 year, observational study http://www.
thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-
0366(16)30168-7/fulltext
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Psychiatrische patiënt?  
Deur open!

Zijn patiënten op een  gesloten afdeling  veiliger 
dan wanneer ze zelf de deur uit mogen? 
 Onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd 
 beweert van niet. 

BEROEPSNIEUWS

DHA
EPA

Combinatietherapie met omega 3 
(topisch en oraal) bij droge ogen

REMOGEN® OMEGA:

–   werkzaam op de drie lagen 
van de tranenfilm

–   hypo-osmolair
–   voor droge ogen
–   bij oogirritaties
–   ook met contactlenzen  bruikbaar
–   zonder bewaarmiddelen

CNK Code: 2999-837

Voedingssupplement:

–   met omega-3-vetzuren en 
vitamine E

–   zuivere omega 3 uit visolie
–   twee capsules per dag
–   positief effect op het zicht, 

de hersenen, het hart
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CNK Code: 3460-367
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H et congres wou een gedetail-
leerd overzicht geven van de 
huidige kennis en ontwikkelin-

gen in medische beeldvorming en hun 
belang in accurate diagnose en precisie-
behandeling. Het mikte ook op de opti-
malisatie van gerichte keuzes (eviden-
ce-based medicine). En ook de correcte 
interpretatie van de verschillende moda-
liteiten van de neurologische beeldvor-
ming kwam aan bod. 

Verder was er aandacht voor het  
belang van klinische interactie en klinisch- 
pathologische correlatie. 

JS
26

85
N

Update in neuro-imaging
Begin oktober liep het congres ‘Update in Neuro Imaging’ in het congrescentrum 
van het Oud St-Jan Brugge. 190 deelnemers uit meer dan 10 landen volgden dit 
gerenommeerde congres met nieuwe inzichten en methoden in de neurologische 
medische beeldvorming. Dr. Scott W. Atlas uit de Stanford Universiteit (Califor-
nië, VS) was de centrale gastspreker.
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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

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 atorvastatinecalciumtrihydraat) 
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 leverfunctie. 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 atorvastatine 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 lymfestelselaandoeningen. Eosino�lie: Ramipril: Soms. Aantal witte bloedcellen verminderd (inclusief 
neutropenie of agranulocytose), aantal rode bloedcellen verminderd, hemoglobine verminderd, aantal  trombocyten verminderd (trombocytopenie):  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. Spijsverteringss-
toornissen, 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. Ademhalingsstelsel-, 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. Zenuwstelselaandoeningen. 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. Fotosensibiliteitsre-
actie: 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 pemphigoides 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 toedieningsplaatsstoornissen. Pijn op de borst, 
vermoeidheid: Ramipril: Vaak - Atorvastatine: Soms. Pyrexie: Ramipril: Soms - Atorvastatine: Soms. Malaise, perifeer oedeem. Atorvastatine: Soms. Asthenie: Ramipril: Zelden - Atorvastatine: Soms. Onderzoeken. Leverfunctietest 
abnormaal, creatinekinase in het bloed verhoogd: Atorvastatine:  Vaak. Witte bloedcellen in de urine positief: Atorvastatine: Soms. Hartaandoeningen. Myocardischemie inclusief angina pectoris of myocardinfarct, tachycardie, 
aritmie, hartkloppingen, perifeer oedeem: Ramipril: Soms. Bloedvataandoeningen. Hypotensie, orthostatische bloeddruk verlaagd, syncope: Ramipril: Vaak. Overmatig blozen: Ramipril: Soms. Vasculaire stenose, hypoperfusie, 
vasculitis: Ramipril: Zelden. Ziekte van Raynaud: Ramipril: Niet bekend. Melding van vermoedelijke bijwerkingen. Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de 
verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via de website www.fagg.be of het 
e-mailadres adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. Ferrer Internacional, S.A. - Gran Vía Carlos III, 94 - 08028 Barcelona – Spanje. NUMMER(S) VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN. BE469555 - BE469546 - BE469637. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST. Datum van goedkeuring: 09/2015. Geneesmiddel op medisch voorschrift.
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I n verschillende sessies wer-
den topics in de medische 
beeldvorming besproken: 

auto-immuunhersenziekten, de-
mentie, hersentumoren, inflam-
matoire aandoeningen, hersen-
infarcten, hersenbloedingen, 
multiple sclerosis, wittestofaan-
doeningen, trauma, aandoe-
ningen van craniale zenuwen, 
pathologie van de wervelkolom. 
De sprekers op dit congres wa-
ren allen gerenommeerde en 
internationaal gewaardeerde 
artsen en specialisten in hun 
domein. Naast dr. Scott, de  
centrale spreker, waren dat: 
•  prof. Paul M. Parizel,  

UZA en voorzitter van de Euro-
pean Society of Radiology;

•  prof. Tarek Yousry,  
University College London;

•  dr. J. Casselman,  
AZ St-Jan Brugge;

•  prof. Iain Lyburn, Cobalt Ima-
ging Center in Cheltenham, 
GB;

•  prof. B. Verbist, University Me-
dical Center te Leiden, NL;

•  prof. R. Achten, UZ Gent;
•  prof. T. Andersson,  

AZ Groeninge Kortrijk;
•  prof. L. De Cocker,  

AZ St-Jan, Brussel;
•  prof. P. Demaerel, UZ Leuven.

Van VS tot Vlaanderen

Dr. Bart Claikens: “Deze congres-
organisatie wordt in de sector erg 
gewaardeerd vanwege haar format 
en inhoud.”



I 11 

De Specialist 92 ❚ 20 oktober 2016www.despecialist.eu

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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De allernieuwste technologische ontwik-
kelingen in de medische beeldvorming 
werden toegelicht en besproken in een 
multidisciplinaire context. Het congres 
gaf daarenboven een platform aan jonge 
artsen (radiologen in opleiding) die inte-
ressante casussen voorstelden. 

Dr. Degriek (AZ Roeselare) stelde een 
mooie casus voor van CPC (plexus 
choroideuscarcinoom). Hij mocht een 
YRS-prijs van Update Medical Ima-
ging ontvangen uit de handen van dr. 
Atlas. Daarenboven waren er ook en-
kele presentaties uit de industrie met 

nieuwe perspectieven uit de medische 
diagnostiek. 

Investeren in technologie 
en gezondheidszorg 
Dr. Scott W. Atlas is Senior Fellow aan de 
David en Joan Traitel Hoover-instelling 
en actief aan de Stanford University en 
de Hoover-instelling. Als actief lid van de 
werkgroep gezondheidsbeleid in de VS 
adviseert hij diegenen die beslissen. Hij 
onderzoekt de invloed van de overheids- 
en particuliere sector en de innovatie in 
medische technologie. 

Dr. Atlas is tevens de auteur van het 
toonaangevende studieboek ‘Magnetic 
Resonance Imaging of the Brain and 
Spine’, (vijfde editie) en eerder vertaald 
uit het Engels naar het Mandarijn, Por-
tugees en Spaans. In de afgelopen drie 
decennia publiceerde hij meer dan 120 
wetenschappelijke bijdragen in toonaan-
gevende tijdschriften. 

Dr. Scott W. Atlas: “Ik pleit voor een blij-
vende investering in de wetenschap en 
het belang van snelle en juiste diagnos-
tiek in het behandelingsproces.” 

Als hoogleraar en hoofd van de neuro-
radiologie aan de Stanford University 
Medical Center vanaf 1998 tot 2012 en 
tijdens zijn vroegere academische posi-
ties, leidde dr. Scott W. Atlas meer dan 
100 neuroradiologen op, van wie velen 
nu leiders zijn in hun sector over de hele 
wereld.

Nieuw paradigma
De organisator van dit congres, dr. Bart 
Claikens (AZ Damiaan, Oostende), ver-
duidelijkt het belang van precisiezorg 
op basis van toegankelijkheid, betaal-
baarheid, kwaliteit en veiligheid voor de 
patiënt. “Streven naar hoogkwalitatieve 
zorg is de verantwoordelijkheid van elke 
zorgverstrekker. Het moet gebeuren op 
basis van operationeel en serviceleider-
schap, patiëntgecentraliseerde en preci-
siezorg. Op dit moment beleven we de 
transitie naar een nieuw medisch para-
digma: de 4P-geneeskunde.”

“Op basis van onze kennis en de be-
schikbare ‘big data’ kunnen we ziekte-
beelden voorspellen (Predict), preventief 
werken (Prevent), de zorg personalise-
ren (Personalize) en participatief maken 
(Participative).” 

Dr. Claikens was als drijvende kracht 
achter dit driedaagse congres uitermate 
tevreden op het einde van deze meeting. 
“De presentaties waren van erg hoge 
kwaliteit. Wij hadden de gelegenheid om 
10 sprekers van internationaal niveau 
samen te krijgen, een blijvende uitda-
ging. Dit congres biedt de deelnemers 
de opportuniteit om op de hoogte te 
blijven van nieuwe technologie en hun 
kennis bij te schaven.”

“Sinds 2008 organiseren we deze con-
gressen en ik ben ervan overtuigd dat 
ook deze editie, Update in Neuro Ima-
ging 2016, bijdroeg aan onze doelstelling 
om kennis te delen en technologische 
ontwikkelingen op te volgen. In 2018 
krijgen we de volgende editie: Update in 
Breast Imaging.” ❚

Voor alle info over deze congresorganisatie:  
www.update-medical-imaging.be.

Frans De Kuyssche

Dr. Scott W. Adam: “We moeten 
 blijven investeren in medische 
 technologie en streven naar 
 kwaliteitsvolle zorg.” 
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Het meisje overleed op de ope-
ratietafel tijdens de narcose. 
De anesthesist was er niet toen 

het kind allergisch reageerde. De patiënt 
ging in shock en overleed. De anesthe-
sist zelf had zich hooguit twee minuten 
verwijderd.

Eerder sprak de rechtbank van Dender-
monde de arts vrij. Het hof van Gent velt 
vonnis op 28 november. Zelfs al wordt 
de arts ook dan vrijgesproken – wat in 
de lijn der verwachtingen ligt omdat het 
oorzakelijk verband tussen zijn korte af-
wezigheid en de dood van het meisje 

moeilijk hard te maken is – dit blijft een 
heikel punt voor de beroepsgroep.

Nuances
Op een BSAR-congres vorig jaar kwam 
het thema al ter sprake: Zorginspectie 
had immers bekendgemaakt dat in 2% 
van de gevisiteerde OK’s geen anesthe-
sist was. Eén ziekenhuis op de zeven zou 
in gebreke zijn.

In feite is het genuanceerder, want de 
anesthesist mag het OK verlaten als hij 
het toezicht toevertrouwt aan een opge-
leid verpleegkundige (skilled person). 
De anesthesist moet volgens de safe-
ty-firstregels in de buurt blijven en be-
houdt de verantwoordelijkheid over de 
anesthesie (art 2.09), stipte Marc Moens 
nog aan in zijn jaarverslag 2015. “De 
Vlaamse inspectie koppelde dat artikel 
aan een eerder artikel (art. 2.07), waarin 
gestipuleerd wordt dat in geval van een 
urgentie met levensgevaar in een ande-
re zaal (hartstilstand), de anesthesist het 
OK mag verlaten om er te gaan helpen.”

Consensustekst
Op het congres van de BSAR keurden 
de anesthesisten een nieuwe interpreta-
tie goed in een consensustekst van dat 
2.09. De administratie aanvaardt die. De 
zeer rigoureuze eisen voor simultane an-
esthesie en de continue aanwezigheid 
van de anesthesist moeten we weer voor 
het voetlicht houden, betoogde toen ook 
Lieven Wostyn. “Alles bij elkaar gaat het 
om een inspannings- en geen resultaats-
verbintenis.”
Benieuwd of de rechtbank in Gent mee-
gaat in deze interpretatie. ❚

P.S.
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Afwezigheid in OK: anesthesist onder vuur
Een anesthesist moest zich voor de rechtbank  
verantwoorden voor de dood van een 11-jarig meisje in 
het ziekenhuis van Wetteren. 

BEROEPSNIEUWS

VANAF 26 OKTOBER IN DE BIOSCOOP

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

Ken Loach heeft al in 
2006 de Gouden Palm in 
Cannes gewonnen. Met 
welke fi lm ?

Stuur uw antwoord 
vóór 24 oktober naar 
wedstrijd@cineart.be 
met uw adres.
De tickets worden per post 
naar de winnaars gestuurd.

201016_DeSpecialist_Cineart_IDanielBlake.indd   1 13/10/16   12:29

Op 22 oktober organiseert  
het VBS een symposium met 

een brandend actueel thema: het 
pensioen.

Plaats van het gebeuren is het 
Brussels 44 Center, auditorium 
Jacques Brel (Passage 44). Na het 
inleidend woordje van voorzitter 
Jean-Luc Demeere doet dokter 
Vanderick (CHU Luik) alles uit 
de doeken over de eerste pijler 
(het wettelijk pensioen). Meester 
Decloedt analyseert uw rechten 
als u verder werkt na 65 jaar. Wat 
gebeurt er dan met uw ziekenhuis-
contract? Voor de pauze vraagt de 
heer Vanwichelen (BlueGround) 
zich af of het einde van uw artsen-
carrière ook het einde van uw art-
senvennootschap moet betekenen.

En dan is het tijd voor een koffietje, 
waarna de heer De Vos (Riziv) komt 
uitleggen hoe zijn instelling met 
de eindeloopbaanproblematiek 
omgaat. Om af te sluiten met het 
standpunt van de verzekeringen, 
gebracht door de heren Van Varen-
berg en Verschatse (Concordia).

Wees voorbereid op uw oude dag, 
allen daarheen!

Inlichtingen en inschrijvingen: loubna@vbs-gbs.org

Pensioen!
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“D e verdiensten van Her-
man Nys zijn groot”, leid-
de Paul Herijgers, decaan 

faculteit Geneeskunde, de emeritaats-
viering van prof. dr. Herman Nys in. “In 
vraagstukken van biomedisch recht en 
ethiek heeft hij een grote (inter)nationale 
impact gehad. Dankzij hem heeft de facul-
teit op het politieke en maatschappelijke 
forum gewogen. Hij bracht nuance in het 
debat en de wetgeving. Hij oversteeg  
filosofische dogma’s en de scherpslijperij.”

Persoonlijk geraakt
Persoonlijke gebeurtenissen in zijn leven 
beïnvloedden zijn academische carrière, 
zoals Bernard Tilleman, decaan faculteit 
Rechtsgeleerdheid, aangaf. De oudste 
broer van Nys stierf aan de ziekte van 
Hodgkin toen hij nog rechten studeerde 
in Leuven. In zijn laatste maanden be-
zocht hij hem twee keer per dag in het 
ziekenhuis. “Hier ontstond uw interesse 
als jurist”, sprak Tilleman Nys toe. “U be-
gon zich vragen te stellen over medische 
wetgeving en de patiëntenrechten. Het 
is uw grote verdienste dat u een nieuw 
functioneel rechtsgebied van het medisch 
recht (inter)nationaal op de kaart zette. U 
was daarenboven een groot leermees-
ter van het medisch recht in de klassieke 
zin. Leermeester betekent: traditie en het 
doorgeven van kennis. We denken daar-

bij in de eerste plaats aan het aanvanke-
lijk manueel geschreven standaardwerk 
‘Geneeskunde. Recht en medisch hande-
len’, dat voor het eerst verscheen in 1991.”
Terwijl Nys eerst kritisch stond tegen-
over ethische keuzes, verdedigt hij nu de 
toepassing van de euthanasiewet. “Maar 
steeds genuanceerd, zonder euthanasie 
als een recht en dus als een plicht van de 
arts te beschouwen.” Dat zijn visie veran-
derde, had veel te maken met het overlij-
den van zijn zus aan kanker, twee jaar na 
de goedkeuring van de euthanasiewet. 
“Door dat van zo dichtbij mee te maken, 
ging u positiever tegen euthanasie aankij-
ken. Overtuigingen evolueren en u bent 
niet te beroerd om dat openlijk toe te geven.”

De universiteit zelf sloeg bij monde van 
Tilleman ook een mea culpa. “Onze 
voorgangers hebben de draagwijdte en 
het belang van het medisch recht niet 
altijd naar waarde geschat. We maken 
deze historische vergissing geen twee 
keer. Uw baanbrekend werk wordt voort-
gezet in een symbiose tussen de faculteit 
Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde. Dat 
is mooiste geschenk wij onze leermees-
ter kunnen geven.” Het emeritaat van 
Nys wordt er dus een met opdracht: hij 
blijft minstens dit academiejaar het vak 
medisch recht doceren.

Gewoon hoogleraar van de faculteit Ge-
neeskunde Stefaan Callens was destijds 
de eerste doctoraatsstudent van Herman 
Nys. Hij herinnerde zich het eerste artikel 
in het tijdschrift over gezondheidsrecht 
van diens hand. Het behandelde dat er 
naast medisch recht, dat de nadruk legt op 
relatie arts-patiënt, ook zoiets bestaat als 
gezondheidsrecht, een aparte discipline. 
“Dat visionaire vind je ook terug in zijn 
eigen doctoraat uit 1980, nog altijd bran-
dend actueel met toen al de focus op het 
feit dat er te veel ziekenhuizen zijn en dat 
ze verplicht moeten worden om samen te 
werken. Het is ook dankzij zijn inzet, creati-
viteit en moed dat op 22 augustus 2002 de 
wet patiëntenrechten er kwam.”

‘Magritte op z’n best’
Herman Nys zelf luidde zijn emeritaat in 
met een slotcollege, opgehangen aan 
het KB 78.

Herman Nys: “Het KB kwam in de plaats 
van een wet van 12 maart 1818, een wet 
uit ons Hollands tijdvak dus. In Nederland 
werd die wet al vervangen in 1865 door 
een wet die de onwettige uitoefening van 
geneeskunde slechts strafbaar stelde als de 
onbevoegde daar zijn beroep van maakte. 

De wetgevingen in België en Nederland 
over de uitoefening van gezondheidszorg 
zijn sinds 1865 beginnen te divergeren.”

“Bij ons is de onwettige uitoefening van 
geneeskunde en andere beroepen in de 
geneeskunde nog altijd een gewoontemis-
drijf, wat met zich meebrengt dat het vol-
staat enkele keren een handeling te stellen. 
Als het onbevoegd stellen van handelin-
gen al strafbaar is als men dat enkele keren 
doet, dan overtreden vandaag kinderver-
zorgsters, leraren, mantelzorgers… mas-
saal die wet. Dat is een zeer groot knelpunt. 
De wetgever beseft dat soms ook, maar 
reageert dan verkeerd door enkel de symp-
tomen aan te pakken en niet de onderlig-
gende aandoening. In 2004 bijvoorbeeld 
gaf de wetgever de koning de bevoegdheid 
te bepalen welke activiteiten uit het dage-
lijkse leven geen geneeskundige handelin-
gen zijn. Dat is dus Magritte op z’n best! Die 
bevoegdheid is uiteraard nooit gebruikt, 
maar het geeft aan dat men beseft er een 
probleem is zonder goede oplossing.”

“Nochtans biedt Europa hier een uitweg. 
Als gezondheidsdiensten uitgesloten 
zijn van de algemene dienstenrichtlijn – 
beter bekend als de Bolkestein-richtlijn 
– mag er geen al te ruime interpretatie 
bestaan van wat gezondheidszorg is, 
anders wordt die richtlijn ondermijnd. 
Ons gezondheidsstelsel is zich aan het 
aanpassen aan de vragen van de groei-
ende groep chronische patiënten die 
vaak zelf hun zorgregie willen voeren. 
Dat zijn geen passieve patiënten, maar 
participerende en hun rechten vallen niet 
helemaal samen. Maar het federaal re-
geerakkoord ambieert om KB 78 grondig 
te hervormen en dat is goed.”

Vlaams gezondheidsminister Jo Van-
deurzen (CD&V) sloot de viering af met 
een lovende toespraak. “Ik denk dat je 
de patiënt, bekeken door een economi-
sche, medische of juridische bril, nooit 
mag ontmenselijken en wat mij betreft 
bent u, professor Nys, daar uitstekend 
in geslaagd.” Maar de treffendste eind-
conclusie had Herman Nys zelf al uitge-
sproken tijdens zijn gastcollege: “2016 
kan wel eens een scharnierjaar worden 
in de omslag naar een grondige hervor-
ming van het KB 78 en van de erkenning 
van de rechten van de participerende pa-
tiënt/cliënt. Voor een beoefenaar van het 
medisch recht van het eerste uur – die 
altijd de arts-patiëntrelatie centraal stel-
de – in datzelfde jaar tot het emeritaat te 
worden toegelaten, is dat een bijzonder 
aangename gedachte.” ❚
Raoul De Groote

Herman Nys, leermeester met een opdracht
De KU Leuven vierde het emeritaat van prof. dr. Herman 
Nys. Een definitief afscheid van de universiteit is het niet, 
daarvoor is het belang van zijn werk nog te groot.  
‘2016 kan wel eens een sleuteljaar worden.’

Herman Nys: “Als het onbevoegd 
uitoefenen van de geneeskunde al 
strafbaar is als men dat enkele keren 
doet, dan overtreden vandaag kin-
derverzorgsters, leraren, mantelzor-
gers… massaal die wet.”
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Herman Nys (°1951), 
licentiaat (1974) en doctor 
(1980) in de rechten aan de 

KU Leuven.
Specialisatie: medisch recht aan 
de Europese universiteiten van 
Nijmegen en Londen.
•  Docent medisch recht 

faculteiten Geneeskunde en 
Rechtsgeleerdheid KU Leuven. 

•  Directeur Centrum voor 
Biomedische Ethiek en Recht KU 
Leuven.

•  Voorzitter onderzoekscentrum 
LUCAS KU Leuven.

•  Voorzitter AZ Nikolaas.
•  Adviseur bio-ethiek van de 

Europese Commissie.

Bio
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Om de drie jaar worden verkie-
zingen georganiseerd om de 
helft van de mandaten bin-

nen de provinciale raad te vervangen. 
Een mandaat duurt zes jaar. Bij iedere 
verkiezing zoeken we naar kandidaten 
die uit de hele provincie afkomstig zijn 
en een correcte afspiegeling vormen 
van de verschillende domeinen waar-
in artsen actief zijn. Als we represen-
tatief willen zijn, moeten we zeker de 
vervrouwelijking van het beroep voor 
ogen houden. 

We hopen ook om voor het eerst in de 
provinciale raad van Oost-Vlaanderen 
een arts met buitenlandse roots te mo-
gen verwelkomen. De Orde der artsen 
wordt hierdoor een afspiegeling van 
de gehele artsengroep.

Aan de nieuwe collega’s bieden we een 
leerrijke omgeving waar discussies over 
deontologie, rechten en plichten centraal 
staan. De aanwezigheid van magistraten 
binnen de geledingen van de raad ver-
diept deze discussies en biedt mogelijk-
heden aan het raadslid om zich verder te 
ontplooien door zich een meer juridisch 
denken eigen te maken. Deze omgeving 
laat ook toe om initiatieven uit te werken 
die de levensomstandigheden van art-
sen verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn 
de oprichting van een meldpunt voor 
agressie tegen artsen en het project ‘Arts 
in Nood’, dat na drie jaar voldoende ont-
wikkeld is om nog dit jaar op nationaal 
vlak geïmplementeerd te worden.
We kijken alvast uit naar de nieuwe 
raadsleden en de samenstelling van 
deze vernieuwde raad. ❚

VERKIEZINGEN ORDE

Provinciale raad  
van Oost-Vlaanderen

❚ VOORWOORD VAN DE VOORZITTER ■

Michel Bafort
Voorzitter van de provinciale 
raad van Oost-Vlaanderen 
(einde mandaat)

DISTRICT DENDERMONDE
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GEWONE LEDEN

Naam + voornaam
Specialisme Professioneel adres

Dr. Eugeen DE BLEEKER
Geneesheer-specialist psychiatrie 
en F en P

Dr. Marcelline VERMAERCKE
Geneesheer-specialist heelkunde

Algemeen Ziekenhuis St. Blasius, 
Kroonveldlaan 50,  
9200 Dendermonde

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Naam + voornaam
Specialisme Professioneel adres

 Dr. Bart DE LETTER 
Huisarts Kaaistraat 5H, 9220 Hamme

 
Dr. Pieter VAN MULDERS
Geneesheer-specialist 
röntgendiagnose

Noordlaan 101A,  
9200 Dendermonde
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DISTRICT GENT

DISTRICT OUDENAARDE
GEWONE LEDEN

Naam + voornaam
Specialisme Professioneel adres

 
Dr. Paul DESMET 
Geneesheer-specialist inwendige 
geneeskunde

 
Dr. Véronique FABRE
Geneesheer-specialist 
gynaecologie en verloskunde

Bauwensplaats 1, 9300 Aalst

 
Dr. Pieter VAN BRAECKEL
Geneesheer-specialist anesthesie-
reanimatie

Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde 
VZW, Minderbroederstraat 3,  
9700 Oudenaarde

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Naam + voornaam
Specialisme Professioneel adres

 
Dr. Véronique FABRE
Geneesheer-specialist 
gynaecologie en verloskunde

Bauwensplaats 1,  
9300 Aalst

 Dr. Erik TACK 
Huisarts

K. Vandendoorenstraat 20,  
9600 Ronse

 
Dr. Pieter VAN BRAECKEL
Geneesheer-specialist anesthesie-
reanimatie

Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde 
VZW, Minderbroederstraat 3,  
9700 Oudenaarde

 
Dr. Hendrik VERMEULEN
Geneesheer-specialist anesthesie-
reanimatie

Algemeen Ziekenhuis St. Elisabeth, 
Godveerdegemstraat 69,  
9620 Zottegem

GEWONE LEDEN

Naam + voornaam
Specialisme Professioneel adres

 
Dr. Danny MEIRE 
Geneesheer-specialist 
röntgendiagnose

Algemeen Ziekenhuis Alma,  
Moeie 18, 9900 Eeklo

 

Dr. Antoon MENSAERT
Huisarts, geneesheer-specialist 
verzekeringsgeneeskunde en 
medische expertise

Riziv, Ketelvest 26/203,  
9000 Gent

 Dr. Mark SCHOCKAERT 
Huisarts

Stationsstraat 78,  
9950 Waarschoot

 Dr. Arne VAN RENTERGHEM
Huisarts

Fraterstraat 49,  
9820 Merelbeke

 

Dr. Geert VANDENBOSCH
Huisarts, geneesheer-specialist 
verzekeringsgeneeskunde en 
medische expertise 

CM Midden-Vlaanderen, 
Martelaarslaan 17, 9000 Gent 

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Naam + voornaam
Specialisme Professioneel adres

 
Dr. Christine COLMANT
Geneesheer-specialist 
gynaecologie en verloskunde

Algemeen Ziekenhuis Alma,  
Moeie 18, 9900 Eeklo

 
Dr. Danny MEIRE 
Geneesheer-specialist 
röntgendiagnose

Algemeen Ziekenhuis Alma,  
Moeie 18, 9900 Eeklo

 Dr. Paul MOISSE 
Huisarts

Grote Steenweg 122,  
9840 De Pinte

 
Dr. Muriel THIENPONT
Geneesheer-specialist medische 
oncologie

Algemeen Ziekenhuis Alma,  
Moeie 18, 9900 Eeklo

 Dr. Arne VAN RENTERGHEM
Huisarts

Fraterstraat 49,  
9820 Merelbeke

 

Dr. Geert VANDENBOSCH
Huisarts, geneesheer-specialist 
verzekeringsgeneeskunde en 
medische expertise 

CM Midden Vlaanderen, 
Martelaarslaan 17, 9000 Gent

We drukken de lijsten af zoals ze ons door de Orde van artsen werden 
doorgestuurd, en alleen de foto’s die van behoorlijke printkwaliteit zijn. 
De kandidaten staan ook op de site van de Orde: www.ordomedic.be
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PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Naam + voornaam
Specialisme Professioneel adres

 Dr. Hubert LAMBRECHTS
Huisarts

Zutendaalweg 3,  
3740 Munsterbilzen

 Dr. Katrien VASTMANS 
Huisarts Hoogveldstraat 33, 3640 Kinrooi

Provinciale raad van Limburg
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M et bijzonder veel genoegen stel ik jullie de kandidaten voor de verkie-
zingen van de provinciale raad van Limburg voor. Ik dank hen alleszins 
voor hun engagement, een engagement dat momenteel vaak moeilijk 

kan verkregen worden bij onze collega’s.

Lid zijn van een provinciale raad draagt bij tot een gedegen en waardevolle reflec-
tie omtrent ethische en deontologische kwesties.

De Orde van artsen maakt een belangrijke kantelbeweging door en evolueert lang-
zaam maar zeker naar een structuur met meer transparantie, meer aandacht voor 
mediatie, raadgeving en bijstand voor de collega’s. Getuige daarvan de initiatieven 
die de nationale raad onlangs nam, zoals het project ‘Arts in nood’, het nationaal 
meldpunt agressie tegen artsen en het invoeren van elektronische verkiezingen.
Grondige hervormingen zijn op til en een nieuwe Orde kondigt zich aan. Boeiende 
tijden dus.

Mede namens alle leden van onze huidige provinciale raad wens ik de kandidaten 
veel succes.

Dr. Jos Vandekerkhof

Voorzitter provinciale raad Orde van artsen Limburg.

DISTRICT HASSELT

DISTRICT TONGEREN

❚ VOORWOORD VAN DE VOORZITTER ■

GEWONE LEDEN

Naam + voornaam
Specialisme Professioneel adres

 Dr. Luc JANSSEN 
Huisarts

Rode Rokstraat 88,  
3511 Hasselt Kuringen

 Dr. Peter MARTENS
Geneesheer-specialist urologie

Carnegielaan 10,  
3500 Hasselt

 
Dr. Joris PENDERS
Geneesheer-specialist klinische 
biologie

Paul Lambertlaan 92,  
3630 Maasmechelen

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Naam + voornaam  
Specialisme Professioneel adres

 Dr. Jef MERTENS 
Huisarts Vijversstraat 13, 3500 Hasselt

 Dr. Eddy VAN DEN BOSSCHE
Huisarts

Asbergstraat 12-14,  
3582 Beringen-Koersel

 Dr. Christiaan VAN KERREBROECK 
Geneesheer-specialist heelkunde

ZOL Campus St. Jan Schiepse Bos 
6, 3600 Genk

GEWONE LEDEN

Naam + voornaam
Specialisme Professioneel adres

Dr. Michèle DANIELS 
Huisarts

Platanenstraat 5,  
3530 Houthalen-Helchteren

 Dr. Valère GIJBELS  
Huisarts Bolderstraat 125, 3770 Riemst

 Dr. Hubert LAMBRECHTS
Huisarts
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INTRODUCING ZEPATIER® (elbasvir and grazoprevir)

ONE PILL ONCE A DAY1

12 weeks no ribavirin  
for the majority of patients1

MULTIPLE PATIENT TYPES1,*

INDICATION: ZEPATIER is indicated for the treatment of 
chronic hepatitis C genotypes 1, or 4 infection in adults.1

MSD Belgium BVBA/SPRL  Lynx Binnenhof 5, Clos du Lynx – Brussel 1200 Bruxelles.
AINF-1197421-0000  • Date of last revision 10/2016

Before prescribing ZEPATIER®, please consult the prescribing information.
1. Prescribing information Zepatier, BE SPC 07/2016   
*  Genotype 1 and 4, Treatment naïve, treatment experienced (1st generation protease inhibitors/Peg-IFN +RBV), patients with chronic kidney disease 

stage 4/5, patients with co-infection with HIV, patinets on opioid agonist therapy , patients with compensated cirrhosis

q Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 
4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zepatier® 50 mg/100 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg elbasvir en 100 mg grazo-
previr. Hulpstof(fen) met bekend effect Elke filmomhulde tablet bevat 87,02 mg lactose (als monohydraat) en 3,04 mmol (of 69,85 mg) natrium. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet. Beige, 
ovale tablet van 21 mm x 10 mm met aan één kant ‘770’ ingeslagen en aan de andere kant glad. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Zepatier is geïndiceerd voor de behandeling van chronische hepatitis C (CHC) bij volwassenen (zie 
rubrieken 4.2, 4.4 en 5.1). Zie rubrieken 4.4 en 5.1 voor informatie over de activiteit specifiek gericht tegen het genotype van het hepatitis C-virus (HCV). 4.2 Dosering en wijze van toediening Behandeling met Zepatier moet worden ingesteld en opgevol-
gd door een arts met ervaring in het behandelen van patiënten met CHC. Dosering De aanbevolen dosering is één tablet eenmaal per dag. Aanbevolen behandelingsduur en schema’s zijn weergegeven in tabel 1 hieronder (zie rubrieken 4.4 en 5.1): Tabel 
1: Aanbevolen Zepatier-therapie voor behandeling van chronische hepatitis Cinfectie bij patiënten met of zonder gecompenseerde cirrose (alleen Child-Pugh-klasse A): HCV-genotype 1a (behandeling en duur): Zepatier gedurende 12 weken. 
Zepatier gedurende 16 weken plus ribavirineA moet worden overwogen bij patiënten met HCV-RNA-niveau bij baseline > 800.000 IE/ml en/of de aanwezigheid van specifieke NS5A-polymorfismen die minstens een 5-voudige reductie in activiteit van elbas-
vir veroorzaken om het risico op falen van de behandeling te verminderen (zie rubriek5.1).;- HCV-genotype 1b (behandeling en duur): Zepatier gedurende 12 weken;- HCV-genotype 4 (behandeling en duur): Zepatier gedurende 12 weken. Zepatier 
gedurende 16 weken plus ribavirineA moet worden overwogen bij patiënten met HCV%-RNA-niveau bij baseline > 800.000 IE/ml om het risico op falen van de behandeling te verminderen (zie rubriek 5.1). A In klinische studies was de dosis ribavirine gebaseerd 
op het gewicht (< 66kg = 800 mg/dag, 66 tot en met 80 kg = 1000 mg/dag, 81 tot en met 105 kg = 1200 mg/dag, > 105kg = 1400 mg/dag) toegediend in twee aparte doses met voedsel. Voor specifieke doseringsvoorschriften voor ribavirine, inclusief dosisaan-
passing, raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken voor ribavirine. Patiënten moeten worden geïnstrueerd dat indien binnen 4 uur na toediening van de dosis braken optreedt, er tot 8 uur voor de volgende dosis een extra tablet kan worden 
ingenomen. Als er meer dan 4 uur na toediening van de dosis sprake is van braken, hoeft er geen extra dosis te worden gebruikt. Wanneer een dosis Zepatier wordt vergeten en er nog geen 16 uur verstreken zijn sinds het tijdstip waarop Zepatier gewoon-
lijk wordt genomen, moet de patiënt worden geïnstrueerd Zepatier zo snel mogelijk in te nemen en de volgende dosis Zepatier op het gebruikelijke tijdstip in te nemen. Als er meer dan 16 uur zijn verstreken sinds het tijdstip waarop Zepatier gewoonlijk 
wordt genomen, moet de patiënt worden geïnstrueerd de vergeten dosis NIET in te nemen en de volgende dosis in te nemen volgens het gebruikelijke doseringsschema. Patiënten moeten worden geïnstrueerd geen dubbele dosis te nemen. Ouderen Bij 
ouderen is geen dosisaanpassing van Zepatier nodig (zie rubrieken 4.4 en 5.2). Nierfunctiestoornis en terminale nierinsufficiëntie (ESRD) Bij patiënten met een lichte, matige of ernstige nierfunctiestoornis is geen dosisaanpassing van Zepatier nodig 
(inclusief patiënten die hemodialyse of peritoneale dialyse krijgen) (zie rubriek 5.2). Leverfunctiestoornis Bij patiënten met een lichte leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse A) is geen dosisaanpassing van Zepatier nodig. Zepatier is gecontra-indiceerd bij 
patiënten met een matige of ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse B of C) (zie rubrieken 4.3 en 5.2). De veiligheid en werkzaamheid van Zepatier zijn niet vastgesteld bij levertransplantatiepatiënten. Pediatrische patiënten De veiligheid en 
werkzaamheid van Zepatier bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening Oraal gebruik. De filmomhulde tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt en kunnen met 
of zonder voedsel worden ingenomen (zie rubriek 5.2). 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen). Patiënten met een matige of ernstige leverfunctiestoornis (ChildPugh-klasse 
B of C) (zie rubrieken 4.2 en 5.2). Gelijktijdige toediening met remmers van organische anion-transporterende polypeptide 1B (OATP1B) zoals rifampicine, atazanavir, darunavir, lopinavir, saquinavir, tipranavir, cobicistat of ciclosporine. Zie rubrieken 4.4 en 4.5. 
Gelijktijdige toediening met inductoren van cytochroom-P450-3A (CYP3A) of Pglycoproteïne (Pgp), zoals efavirenz, fenytoïne, carbamazepine, bosentan, etravirine, modafinil of sint-janskruid (Hypericum perforatum). Zie rubrieken 4.4 en 4.5. 4.8 Bijwerkingen 
Samenvatting van het veiligheidsprofiel De veiligheid van Zepatier werd geëvalueerd op basis van 3 placebogecontroleerde studies en 7 niet-gecontroleerde klinische fase 2- en 3studies bij ongeveer 2000 proefpersonen met een chronische hepatitis 
Cinfectie met gecompenseerde leverziekte (met of zonder cirrose). In klinische studies waren de meest gemelde bijwerkingen (meer dan 10 %) vermoeidheid en hoofdpijn. Minder dan 1 % van de proefpersonen die werden behandeld met Zepatier met of 
zonder ribavirine had last van ernstige bijwerkingen (buikpijn, transiënte ischemische aanval en anemie). Minder dan 1 % van de proefpersonen die werden behandeld met Zepatier met of zonder ribavirine beëindigde de behandeling definitief vanwege 
bijwerkingen. De frequentie van ernstige bijwerkingen en stopzettingen van de behandeling vanwege bijwerkingen bij proefpersonen met gecompenseerde cirrose was vergelijkbaar met die bij proefpersonen zonder cirrose. Bij onderzoek van elbasvir/
grazoprevir met ribavirine, waren de meest frequente bijwerkingen op de combinatietherapie van elbasvir/grazoprevir + ribavirine consistent met het bekende veiligheidsprofiel van ribavirine. Lijst van bijwerkingen in tabelvorm De volgende bijwerkingen 
zijn vastgesteld bij patiënten die Zepatier zonder ribavirine gebruikten gedurende 12 weken. De bijwerkingen zijn hieronder weergegeven per systeem/orgaanklasse en frequentie. De frequentiecategorieën zijn als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥ 1/10), vaak 
(≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1000) of zeer zelden (< 1/10.000). Tabel 3: Bijwerkingen vastgesteld met Zepatier*: Voedings- en stofwisselingsstoornissen: verminderde eetlust (frequentie vaak);- Psychische stoornissen: 
insomnia, angst, depressie (frequentie vaak).- Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn (frequentie zeer vaak); duizeligheid (frequentie vaak).- Maag-darmstelselaandoeningen: misselijkheid, diarree, constipatie, bovenbuikpijn, buikpijn, droge mond, braken 
(frequentie vaak).- Huid- en onderhuidaandoeningen: pruritus, alopecia (frequentie vaak).- Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: artralgie, myalgia (frequentie vaak).- Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid (fre-
quentie zeer vaak); asthenie, prikkelbaarheid (frequentie vaak). *Gebaseerd op gepoolde gegevens van patiënten die gedurende 12 weken zijn behandeld met Zepatier zonder ribavirine. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Afwijkende laborato-
riumwaarden: Veranderingen in de geselecteerde laboratoriumparameters worden beschreven in tabel 4. Tabel 4. Geselecteerde behandelingsgerelateerde afwijkende laboratoriumwaarden Laboratoriumparameters - Zepatier* (n=834; n(%)): ALAT (IE/l) : 
5,1-10,0 × ULN† (Graad 3) - n=6 (0,7%); > 10,0 × ULN (Graad 4) - n=6 (0,7%).- Totaalbilirubine (mg/dl): 2,6-5,0 × ULN (Graad 3) - n=3 (0,4%); > 5,0 × ULN (Graad 4) - n= 0. *Gebaseerd op gepoolde gegevens van patiënten die behandeld werden met Zepatier zonder 
ribavirine gedurende 12 weken; †ULN: Bovenste limiet van de normaalwaarde volgens het testlaboratorium. Late ALATverhogingen in het serum Tijdens klinische studies met Zepatier met of zonder ribavirine ondervond < 1% (13/1690) van de proefpersonen 
over het algemeen in of na behandelingsweek 8 (aanvang gemiddeld na 10 weken, bereik 6-12 weken) een verhoging van ALAT ten opzichte van de normaalwaarde tot meer dan 5 maal de bovengrens van normaal (ULN), ongeacht de behandelingsduur. 
Deze late ALATverhogingen waren meestal asymptomatisch. De meeste late ALATverhogingen verdwenen in de loop van de behandeling met Zepatier of na voltooiing van de behandeling (zie rubriek 4.4). De frequentie van late ALAT-verhogingen was hoger 
bij proefpersonen met een hogere plasmaconcentratie van grazoprevir (zie rubrieken 4.4, 4.5 en 5.2). De incidentie van late ALATverhogingen werd niet beïnvloed door de behandelingsduur. Cirrose was geen risicofactor voor late ALAT-verhogingen. Minder 
dan 1% van de proefpersonen die met Zepatier met of zonder ribavirine werden behandeld, ondervond ALATverhogingen > 2,5 – 5 maal de ULN tijdens de behandeling; er werden geen behandelingen stopgezet vanwege deze ALATverhogingen. 
Pediatrische patiënten Er zijn geen gegevens beschikbaar. 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 worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem voor België: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel (Website: www.fagg.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be). 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Merck 
Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Verenigd Koninkrijk  8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/16/1119/001 9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE 
VERGUNNING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 22/07/2016 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 07/2016 Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van 
het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu. Aflevering enkel op medisch voorschrift.
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Alma en Sint-Jan: samen en toch voldoende vrij
Het AZ Alma Eeklo-Sijsele en het AZ Sint-Jan Brug-
ge-Oostende tekenden onlangs een samenwerkingsover-
eenkomst waar beide partijen een zekere onafhankelijk-
heid bewaren.

Hugo Bulté, voorzitter raad van bestuur AZ Alma Eeklo-Sijsele, blikt nog even 
terug naar het verleden: “Pas in 1916 werd het Eeklose ziekenhuis herdoopt tot 
de Heilig-Hartkliniek. In 1968 kreeg het de status van een volwaardig algemeen 
ziekenhuis. Het fusieakkoord tussen de H-H-kliniek en het Elisabethziekenhuis te 
Sijsele (vroeger voor tbc-behandeling) werd in 2003 van kracht.”
Op dat moment koos men ook voor een compleet nieuwe identiteit met een nieu-
we naam, een nieuwe slagzin, een nieuw logo en een nieuwe opdrachtverklaring. 
AZ Alma zag het daglicht op 1 februari 2007.”

Op naar de nieuwe campus
De tijd staat niet stil. Enkele cijfertjes. 
• In 2016 beschikt AZ Alma over 451 bedden in beide campussen en 55 bedden 

in daghospitalisatie (beide campussen). 
• AZ Alma registreerde vorig jaar 15.501 klassieke opnames (minstens  

1 overnachting) en 23.257 tijdelijke verblijven (dagziekenhuis, al dan niet met  
financiering). 

• Daarnaast telde men ook nog eens 13.119 ambulante patiënten via de spoed-
opname. 

• Deze instroompunten samen brengen het totaal op 51.877 patiëntencontac-
ten, zonder de poliklinische contacten (179.461). 

• De medisch-technische diensten noteerden met 219.030 aanvragen een for-
se stijging (204.612 in 2014). Ook het aantal chirurgische ingrepen nam toe: 
14.944 in 2015, of 895 meer dan 2014.

• AZ Alma telde op 31 december 2015 1.250 medewerkers, samen met  
112 artsen en 170 vrijwilligers.

Er wordt een nieuwe campus in Eeklo gebouwd die in maart 2017 begint te draaien.

Evoluerende samenwerking
AZ Alma Eeklo-Sijsele en AZ Sint-Jan Brugge-Oostende kennen al een jarenlange 
traditie van samenwerking. Al sinds 1990, lang voor de fusie van de ziekenhuizen 
in Eeklo en Sijsele, was er al een nauwe samenwerking met het Elisabethzieken-
huis Sijsele voor hartchirurgie, neurochirurgie, nucleaire geneeskunde, hartkathe-
terisatie, radiotherapie, MUG en zware pathologie.
Maar ook na de fusie liep de samenwerking met het AZ St-Jan verder. 
Met het actuele beleidsplan van minister De Block in het achterhoofd, werd de 
samenwerkingsovereenkomst tussen beide ziekenhuizen grondig geëvalueerd en, 
in het belang van de patiënt, aangepast aan de actuele noden van de regio. 
Het uitgangspunt is de zorgcontinuïteit: de juiste zorg voor de juiste patiënt op de 
juiste plaats.
Rudy Maertens, algemeen directeur en dagelijks bestuurder van het AZ Alma 
Eeklo-Sijsele: “ln nauwe samenwerking met de huisartsen staat AZ Alma in voor 
de uitbouw van de regionale ziekenhuiszorg (tweedeIijnszorg) voor de bewoners 
van de ruime regio Meetjesland tot zelfs in Nederland, een actieradius van onge-
veer 45km. De hooggespecialiseerde tijdkritische zorg – zoals acuut hartinfarct en 
beroertezorg – wordt voortaan voor deze regio aangeboden in het AZ Sint-Jan.”
“De samenwerking en interactie speelt bovendien in op de vraag van de minister 
om zorgnetwerken als onderdeel van een breder ziekenhuiszorgnetwerk.”
Gedeputeerde Dirk De fauw, voorzitter van de algemene vergadering van het AZ 
Sint-Jan Brugge-Oostende: “Zo willen we beter beantwoorden aan de behoeften 
van de regionale bevolking, de zorgkwaliteit verbeteren en de beschikbare midde-
len voor de gezondheidszorg optimaliseren. Daarom worden de strategieën van 
beide ziekenhuizen op elkaar afgestemd.” 
Hans Rigauts, algemeen directeur AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, ziet het zo: “Hier-
mee spreken we af inzake samenwerking en taakverdeling, complementariteit, ver-
wijzingen en wederzijdse ondersteuning op het vlak van medische en zorgactiviteit, 
investeringen of uitrusting, ondersteunende diensten (ICT, logistiek, administratie 
en registratie), kwaliteitscontrole en -systemen (zoals accreditatie en iso-normering), 
communicatie en transmurale samenwerking alsook samenwerking met derden.“

Organisatie van het ziekenhuisnetwerk 
Deze netwerkovereenkomst werd opgesteld met behoud van elkaars autonomie, 
identiteit, visie en opdracht. 
Dirk De fauw: “Ze heeft de juridische vorm van een contractuele verbintenis, welis-
waar zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid. Het gaat niet om een fusie, noch 
om een groepering.” Andere samenwerkingsvormen met derden zijn dus geen 
taboe. Een coördinatiecomité, een medisch comité en een dagelijks bureau met 
beide partijen evenredig vertegenwoordigd, komt op vaste tijdstippen samen. Ze 
bewaken de netwerkovereenkomst met uitvoeringsmodaliteiten. 

Frans De Kuyssche
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ZIEKENHUISNIEUWS

AZ Sint-Maarten pikt NIAZ mee op weg naar nieuwbouw
Het Nederlands Instituut voor  
Accreditatie in de Zorg (NIAZ)  
kende het NIAZ-kwaliteitslabel toe 
aan AZ Sint-Maarten. Een mooie 
opsteker op weg naar de nieuwbouw.

Eind mei 2016 onderwierpen tien auditoren 
van NIAZ alle afdelingen op de drie cam-
pussen van AZ Sint-Maarten aan een gron-

dige controle. Ze gingen na of er kwaliteitsvol en 
veilig gewerkt wordt, onder meer via 86 interviews  
met meer dan 150 medewerkers. Honderden  
documenten werden ter inzage voorgelegd. Vooraf-
gegaan door een proefaudit vond deze externe audit 
plaats. 

Plus- en minpunten
AZ Sint-Maarten werd geprezen om:
• de realtime controles op de afdelingen voor 

het opvolgen van het bloedtransfusieproces,
• het project rond medicatieveiligheid op de af-

deling intensieve zorg, 
• de patiëntgerichte organisatie van de borstkliniek,
• het proces van voorschrijven tot uitgifte van 

cytostatica
• de voelbare betrokkenheid van de ruime orga-

nisatie bij kwaliteitsverbetering.
Uiteraard zijn er ook nog enkele werkpunten:
• verder inzetten op veilig gebruik van gevaarlij-

ke stoffen door medewerkers,
• centraliseren van informatie uit functione-

ringsgesprekken
• vastleggen van afspraken rond afsluitbaarheid 

van alle medicatieruimtes.

Nu de verhuizing naar de nieuwbouw in zicht komt 
(2018), is dit alvast een opsteker van formaat. “Waar 
de artsen in de beginfase eerder koele minnaars van 
accreditatie waren, groeide snel een voortschrijdend 
inzicht. Vandaag beseffen alle artsen dat de individu-
ele en patiëntgerichte aanpak niet bedreigd wordt 
door accreditatie, integendeel. Zo kunnen we beter 
focussen op de patiënt en op de verdere verbetering 
van de kwaliteit van onze eigen medische aanpak”, 
aldus dr. Michel Vandenbroucke, voorzitter van de 
medische raad.
Algemeen directeur Jan Ennekens. “De NIAZ-ac-
creditatie geldt voor vier jaar. Dit is dan ook geen 
eindpunt. Onze kwaliteit verbeteren zien we als een 
doorlopende opdracht. In 2020 willen we klaarstaan 
voor de volgende audit.”  

P.S.

V.l.n.r.: Rudy Maertens, Hugo Bulté en Dirk De fauw ondertekenen de 
nieuwe overeenkomst.
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Retinaspecialisten:  
bestemming Kopenhagen!

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Diabetische retinopathie: VEGF-remmers in monotherapie volstaan

De presentatie van de complete analy-
se van de RESTORE-studie is bijzonder 
leerrijk voor de behandeling van ma-
cula-oedeem ten gevolge van diabeti-
sche retinopathie (1). Niet alleen blijkt 
een VEGF-remmer in monotherapie bij 
een groot aantal patiënten de gezichts-
scherpte te verbeteren (> 20/40), er is 
ook een aantal voorspellende factoren 
vastgesteld voor een gunstige evolutie 
van de gezichtsscherpte. 

D e RESTORE-studie was een 
multicentrische, gerandomi-
seerde fase III-studie bij 343 pa-

tiënten met macula-oedeem ten gevolge 
van diabetische retinopathie. Deze pati-
enten werden ingedeeld in 3 even grote 
groepen, die ofwel een VEGF-remmer 
(ranibizumab 0,5mg) in monotherapie 
kregen, ofwel een laserbehandeling in 
monotherapie, ofwel een combinatie van 
laser en VEGF-remmer. Het primaire eva-
luatiecriterium was een gezichtsscherpte 
van minstens 20/40. Dat criterium werd 
gekozen omdat het bepalend is om met 
de auto te mogen rijden. 
Na één jaar haalt 73% van de patiën-
ten dat primaire criterium (baseline 

= 46,1%, + 26,9%) in de groep van 
VEGF-remmers in monotherapie. Het 
gaat van 38,1% naar 61,9% in de groep 
met een combinatie van laser en in-
travitreale injecties met VEGF-rem-
mers (+23,8%). Het resultaat is in de 
twee groepen nagenoeg gelijk, met 
slechts een licht voordeel voor de  
VEGF-remmers in monotherapie, wat 
dus voldoende is. Maar in de groep die 
alleen een laserbehandeling kreeg, is 
er slechts een verbetering van 6,3%, 
omdat we van de patiënten met een 
gezichtsscherpte van > 20/40 (38,2% 
bij inclusie) in één jaar naar 44,5% 
gaan. Maar daarmee is het nog niet af-
gelopen want na verloop van tijd zijn 

er nog verbeteringen mogelijk als de 
behandeling wordt voortgezet: uit de 
analyse van de gegevens uit de exten-
siefase na 36 maanden blijkt dat in de 
drie groepen ongeveer 1/3 van de pa-
tiënten meer een gezichtsscherpte van 
minstens 20/40 haalt. Volhouden is dus 
de boodschap. 
Uit RESTORE is ook gebleken dat een 
aantal factoren de verbetering van de 
gezichtsscherpte kunnen voorspellen. 
Het gaat om de behandeling met rani-
bizumab, een diabetes die nog geen 10 
jaar evolueert, een jonge leeftijd (< 65 
jaar), een retinamembraan dat nog dun 
is en, vooral, een gezichtsscherpte van 
minstens 20/40. ❚

AREDS2-studie, de comeback

In de eerste AREDS-studie werd aange-
toond dat een consequente inname van 
een voedingssupplement met antioxi-
danten de progressie van intermediaire 
en meer gevorderde vormen van LMD 
kan ombuigen. In AREDS2 hebben ze, 
net zoals in een keuken, de originele for-
mule een beetje bijgesteld en ook het be-
lang van omega 3-vetzuren getest. Wat is 
uiteindelijk het resultaat (2)?

I eder jaar reikt het EURETINA-comité 
de Kreissig-prijs uit aan een oftalmo-
loog die zich onderscheidt met zijn ge-

hele onderzoekswerk en zijn engagement 
in de strijd tegen netvliesaandoeningen. 
In 2016 viel die eer te beurt aan prof. Emily 
Chew van het National Eye Institute in Be-
thesda, nabij Washington. Prof. Chew ligt 
aan de basis van de AREDS-studies en de 
AREDS-formule: vitamine C, vitamine E, 
bètacaroteen, zink en koper (om het risico 
op anemie ten gevolge van hoge dosis-
sen zink te voorkomen). Van die formule 
is aangetoond dat ze het risico op pro-
gressie met 25% verlaagt bij intermediai-
re vormen van LMD, maar ook bij verder 
gevorderde – atrofische of exsudatieve – 

vormen, op voorwaarde dat ze maar één 
oog aantasten.  
Tijdens haar lezing na de uitreiking van 
de prijs, kwam professor Chew terug op 
een aantal belangrijke resultaten van de 
AREDS2-studie. Ze herinnerde eraan dat 
bètacaroteen kan worden vervangen 
door luteïne en zeaxanthine zonder de 
preventieve kracht van de oorspronkelijke 
AREDS-formule te veranderen, omdat de 
nieuwe formulering het risico op progres-
sie van LMD met 20% verlaagt. Dat is een 
interessante wijziging, omdat we weten 
dat hoge dosissen bètacaroteen bij rokers 
kunnen leiden tot longkanker. Zeaxanthi-
ne in combinatie met luteïne vermindert 
ook de evolutie naar LMD bij mensen die 

weinig van deze twee antioxidanten in-
nemen, wat bij veel mensen het geval is. 
Iedereen was erover verwonderd dat niet 
werd aangetoond dat omega 3-vetzuren 
preventief werken op de evolutie van leef-
tijdsgebonden maculadegeneratie. Vol-
gens professor Chew kan de verklaring 
daarvoor zijn dat de meeste patiënten 
bij inclusie in AREDS2 al zeer veel ome-
ga 3 kregen toegediend. Het negatieve 
resultaat verandert dus niets aan het feit 
dat deze vetzuren onmisbaar zijn voor de 
goede gezondheid van de retina. Noch 
zeaxanthine, luteïne of omega 3 hadden 
een invloed op de verlaging van het car-
diovasculaire risico toen ze werden toege-
voegd aan de AREDS-formule. ❚

Zoals elk jaar begin september trekken de Europese retinaspecialisten 
naar het EURETINA-congres, dat dit jaar plaatsvond in Kopenhagen.
Gaan ze voor de glimlach van de kleine zeemeermin? Voor de nieuwste 
creaties van Scandinavisch design? Voor de gerechten van de meest 
 getalenteerde en vooruitstrevende chef-koks ter wereld? Misschien wel. 
Maar het is hen in de eerste plaats te doen om de diagnostische en 
 therapeutische innovaties op het vlak van aandoeningen van de retina,  
een domein in volle ontwikkeling.
In dit artikel bieden we een kort, subjectief gekozen overzicht dat 
 aantoont dat het onderzoek naar betere behandelingen voor de retina, 
ons venster op de wereld, razendsnel gaat.
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Spironolacton: een nieuwe optie wanneer LMD resistent wordt?  

Wanneer exsudatieve leeftijdsgebonden 
maculadegeneratie niet meer reageert 
op een verandering van het behande-
lingsschema of de medicijnen, kan een 
adjuvante behandeling met spironolac-
ton de patiënten en artsen helpen om uit 
de impasse te geraken. 

H et gaat om een kleinschalige 
Zwitserse verkennende studie 
met 20 patiënten met een exsu-

datieve LMD, die al bijna 4 jaar werden 
behandeld met gemiddeld 37 intravitrea-
le injecties maar die, ondanks de behan-
deling, al 6 maanden tekenen van een 
evolutie vertoonden (3). Bij die patiënten 
hebben onze Zwitserse confraters een 
adjuvante behandeling met spironolac-

ton uitgetest, volgens een progressief 
schema met initieel 25mg/dag geduren-
de 1 week en later 50mg/dag, waarbij het 
ionogram nauwlettend in de gaten werd 
gehouden. Vanaf de derde maand stelden 
ze een grote anatomische verbetering van 
de SD-OCT vast, evenwel zonder gevol-
gen voor de gezichtsscherpte. Bovendien 
neemt het anatomische voordeel meteen 
bij stopzetting van spironolacton geleide-

lijk af en verdwijnt het ten slotte helemaal. 
Het gaat niet om een zachte behandeling: 
10% (2 patiënten) haakte af en 60% onder-
vond matige bijwerkingen. Spironolacton 
blijkt dus een interessante mogelijkheid te 
zijn wanneer LMD resistent wordt, maar 
zoals altijd met deze proof-of-concept-stu-
dies moeten we wachten op grootschali-
gere en langere studies, en op stevigere 
gegevens. ❚

Behandeling exsudatieve LMD met VEGF-remmers in het 2e jaar: proactief of reactief?

In het kleine wereldje van retinaspecialisten 
is er momenteel een grote discussie aan de 
gang over de manier waarop VEGF-remmers 
het best worden toegediend na de induc-
tieperiode. Moeten we in het tweede jaar 
proactief of reactief behandelen? In het eer-
ste geval bestaat er een risico op overbehan-
deling, in het tweede op heractivering van 
de neovascularisatie, waardoor de visuele 
en/of anatomische respons die bij de eerste 
behandeling werd verkregen in het gedrang 
kan komen. Een Britse retrospectieve studie 
brengt elementen van een antwoord aan (4).

Onze Britse collega’s hebben een 
retrospectieve analyse uitge-
voerd van de resultaten na 24 

maanden, uit de dossiers van patiënten 
(134 ogen) met exsudatieve LMD die be-
handeld werden met intravitreale injecties 
met aflibercept (een VEGF-remmer) vol-

gens het protocol dat voor het eerste jaar 
wordt aanbevolen. Dat kwam neer op 3 
injecties met een interval van een maand, 
gevolgd door 4 injecties met een interval 
van 2 maanden, of 7 injecties in het totaal. 
In het tweede behandelingsjaar werden de 
patiënten volgens hun respons op de eer-
ste behandeling verdeeld in vier groepen 
met verschillende behandelingsschema’s. 
•  In de A-groep (37,3% van de ogen), werd de 

behandeling onderbroken en werden de 
patiënten regelmatig onderzocht, met her-
neming van de behandeling bij negatieve 
evolutie (reactief schema). Na 24 maanden 
zag men bij die patiënten een matige afna-
me van de gemiddelde gezichtsscherpte, 
van 56,1 letters (na 11 maanden) naar 52. 
Bij 40% van die patiënten moest de behan-
deling hernomen worden. Het gemiddel-
de aantal injecties tijdens het tweede jaar 
bedroeg 1,7 per patiënt.

•  In de B-groep (29% van de ogen), bleven 
de patiënten verder om de twee maan-
den een injectie krijgen. In die groep ver-
anderde de gezichtsscherpte amper, van 
59,9 letters naar 57,5, en bedroeg het ge-
middelde aantal injecties 5,7 per patiënt.

•  In de C-groep (13,4% van de ogen), 
werd de behandeling opgedreven, met 
een interval tussen de injecties van 
minder dan 2 maanden. Ook hier veran-
derde de gemiddelde gezichtsscherpte 
amper, van 60 naar 59, met een gemid-
deld aantal injecties van 7,8 per patiënt.

•  Tot slot werden de patiënten in de 
D-groep (20,2% van de ogen), behandeld 
volgens het ‘Treat-and-Extend-schema’, 
waarbij de duur van het interval tussen de 
injecties geleidelijk werd opgedreven om 
de visuele en/of anatomische respons te 
behouden. De gezichtsscherpte bleef sta-
biel, van 65,3 letters naar 63,1, en met dat 

schema kregen de patiënten gemiddeld 
5,6 injecties.

We zien dus enerzijds dat de gezichts-
scherpte stabiel blijft (en dat de ver-
worven resultaten van het eerste jaar 
behouden blijven) met de proactieve 
behandelingsschema’s, en anderzijds 
dat de gezichtsscherpte matig afneemt 
met het reactieve schema, waarbij bijna 
de helft van de patiënten opnieuw moet 
worden behandeld. Het grote voordeel 
van dat schema is dat het economischer 
is, omdat er in het tweede jaar maar 1,7 
injecties/patiënt nodig zijn. De voorlo-
pige conclusie van het debat over het 
follow-upbehandelingsschema luidt dus 
dat we solide markers nodig hebben van 
het risico op evolutie na de inductie. Nog 
een beetje geduld echter, want in de vol-
gende sessies komen nog interessante 
studies over dat onderwerp aan bod. ❚

Exsudatieve LMD: synergie tussen stereotactische radiotherapie en VEGF-remmers

Elk voordeel heeft zijn nadeel: VEGF-rem-
mers hebben een revolutie ontketend in de 
behandeling van exsudatieve LMD, doordat 
het mogelijk werd de gezichtsscherpte van 
patiënten die daarvoor op korte of langere 
termijn blind zouden worden te stabiliseren 
of zelfs te verbeteren. Maar deze behande-
ling is zwaar, zowel voor de patiënt als voor 
de oftalmoloog, die gebukt gaat onder de 
exponentiële groei van technische hande-
lingen en controleonderzoeken. En als we 
nu eens met één enkele stereotactische ra-
diotherapiesessie de behandeling en de fol-
low-up lichter zouden kunnen maken? 

H et is bekend dat radiotherapie 
op een selectieve manier de 
apoptose van sneldelende cel-

len veroorzaakt, en aangezien de woe-
kering van abnormale cellen zich in de 
kern van het pathofysiologische proces 
van exsudatieve LMD bevindt, hebben 
verschillende onderzoeksgroepen de 
hypothese naar voren geschoven dat er 
mogelijk een synergie-effect is tussen 
intravitreale injecties met VEGF-remmers 
en stereotactische radiotherapie. Britse 
onderzoekers hebben op het congres in 
Kopenhagen de eerste resultaten gepre-

senteerd van een retrospectieve studie 
bij 50 patiënten met exsudatieve LMD 
die één enkele stereotactische radiothe-
rapiesessie hadden gekregen, samen 
met injecties met VEGF-remmers (5). Na 
1 jaar werd een duidelijke verbetering 
van de gezichtsscherpte en de retinalet-
sels vastgesteld, en waren de intravitre-
ale injecties beperkt. Gemiddeld zijn er 
3,74 injecties/patiënt na 6 maanden en 
4,88 na 12 maanden nodig. De studie 
omvatte ook een groep patiënten die nog 
geen VEGF-remmers kregen toegediend, 
en bij 28% van hen stelt men vast dat ze 

geen VEGF-remmers meer nodig hadden 
na de drie injecties van de inductiefase. 
Voor de overige 72% werd de eerste in-
jectie gemiddeld pas 2,5 maanden na de 
inductiefase gegeven. Maar het boeiend-
ste deel van de studie moet nog komen, 
want onze Britse collega’s gaan nu deze 
patiënten vergelijken met een groep pa-
tiënten die als behandeling uitsluitend 
injecties met VEGF-remmers hebben  
gekregen. ❚

Diabetische retinopathie: snelle opsporing 

Diabetische retinopathie is samen met 
nefropathie de voornaamste collaterale 
schade van diabetes. Maar er zijn nu nieu-
we technologieën die mogelijk zeer bin-
nenkort de opsporing zullen verbeteren. 

D e afdeling Informaticaweten-
schappen van de universiteit van 
Surrey heeft de software DAPH-

NE ontwikkeld, waarmee de beelden van 
de retina van de patiënt (14 beelden per 
oog) worden vergeleken met een database 
van de meeste retina-afwijkingen die door 
diabetes kunnen worden veroorzaakt. Het 

resultaat komt uiterst snel en is simpel en 
binair: wel of niet retinopathie. De clinicus 
moet dan de positieve gevallen onderzoe-
ken en de diagnose verfijnen. De schifting 
gebeurt door DAPHNE, en bij de opsporing 
is dat de eerste belangrijke stap. Maar is 
deze nieuwe tool betrouwbaar? Om dat na 
te gaan hebben onderzoekers van dezelfde 
universiteit beelden verzameld van de reti-
na’s van 2.805 patiënten, afkomstig van lo-
pende populatiestudies in Duitsland, Italië 
en Litouwen (6). Die beelden werden eerst 
voorgelegd aan 3 experts, die hun diagno-
se stelden. Vervolgens werden ze onder-

zocht met DAPHNE. Het onderzoek met de 
software bleek een gevoeligheid van 93% 
te hebben, met een specificiteit die hoger 
is dan 80% en een negatieve voorspellen-
de waarde van 98,8%. Bovendien ontsnap-
ten de 7 gevallen van ernstige diabetische 
retinopathie met mogelijk visusverlies 
niet aan de scherpzinnigheid van DAPH-
NE. Voor de onderzoekers is het duidelijk: 
als DAPHNE nee zegt, is het ook nee. Het 
betekent een aanzienlijke tijdswinst, maar 
er zullen nog wat meer doorgedreven on-
derzoeken moeten gebeuren om de eerste 
resultaten te bevestigen. ❚

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

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

groep worden bĳ werkingen ge-
rangschikt naar afnemende ernst. 
Systeem/Orgaanklasse Bloed- en 
lymfestelselaandoeningen: Soms: 
Trombocytopenie, leukopenie, 
eosinofi lie. Zelden: Neutropenie, 
inclusief ernstige neutropenie. 
Zeer zelden, niet bekend*: Trom-
botische trombocytopenische 
purpura (TTP), aplastische ane-
mie, pancytopenie, agranulocyto-
se, ernstige trombocytopenie, 
verworven hemofi lie  A, granu-
locytopenie, anemie. Immuunsys-
teemaandoeningen: Zeer zelden, 
niet bekend*: Serumziekte, an-
afylactoïde reacties, kruisreactie-
ve overgevoeligheid tussen pro-
ducten met thiënopyridines (zoals 
ticlopidine, prasugrel)*. Psychi-
sche stoornissen: Zeer zelden, 
niet bekend*: Hallucinaties, ver-
wardheid. Zenuwstelselaandoe-
ningen: Soms: Intracraniale bloe-
ding (sommige gevallen met fata-
le afl oop zĳ n gerapporteerd), 
hoofdpĳ n, paresthesie, duizelig-
heid. Zeer zelden, niet bekend*: 
Smaakstoornissen. Oogaandoe-
ningen: Soms: Oogbloeding (con-
junctivaal, oculair, retinaal). Even-
wichtsorgaan- en ooraandoenin-
gen: Zelden: Vertigo. Bloedva-
taandoeningen: Vaak: Hema-
toom. Zeer zelden, niet bekend*: 
Ernstige bloeding, bloeding van 
operatiewond, vasculitis, hypo-
tensie. Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en mediastinumaan-
doeningen: Vaak: Epistaxis. Zeer 
zelden, niet bekend*: Bloeding uit 
de respiratoire tractus (hemopty-
se, longbloeding), bronchospas-
me, interstitiële pneumonie, eosi-
nofi ele pneumonie. Maagdarm-
stelselaandoeningen: Vaak: 
Gastro- intestinale bloeding, diar-
ree, buikpĳ n, dyspepsie. Soms: 
Maagulcus en duodenumulcus, 
gastritis, braken, misselĳ kheid, 
constipatie, fl atulentie. Zelden: 
Retroperitoneale bloeding. Zeer 
zelden, niet bekend*: Gastro-inte-
stinale en retroperitoneale bloe-
ding met fatale afl oop, pancreati-
tis, colitis (met inbegrip van colitis 
ulcerosa of lymfocytaire colitis), 
stomatitis. Lever- en galaandoe-
ningen: Zeer zelden, niet bekend*: 
Acute leverinsuffi ciëntie, hepati-
tis, abnormale leverfunctietest. 
Huid- en onderhuidaandoenin-
gen: Vaak: Kneuzing. Soms: Rash, 
pruritus, huidbloeding (purpura). 
Zeer zelden, niet bekend*:  Bul-
leuze dermatitis (toxische epider-
male necrolyse, Stevens Johnson 
syndroom, erythema multiforme, 
acuut gegeneraliseerde eczema-
teuze pustula (AGEP)), angio-oe-
deem, geneesmiddel geïndu-
ceerd overgevoeligheids syn-
droom, geneesmiddelrash met 
eosinofi lie en systemische symp-
tomen (DRESS), erythemateuze 
of exfoliatieve rash, urticaria, ec-
zeem, lichen planus. Voortplan-
tingsstelsel- en borstaandoenin-
gen: Zelden: Gynaecomastie. 
Bot-, skeletspierstelsel-  en bind-
weefselaandoeningen: Zeer zel-
den, niet bekend*: Musculoskele-
tale bloeding (hemartrosis), artri-
tis, artralgie, myalgie. Nier- en uri-
newegaandoeningen: Soms: He-
maturie. Zeer zelden, niet be-
kend*: Glomerulonefritis, verho-
ging van het bloedcreatinine. Al-
gemene aandoeningen en toedie-
ningsplaatsstoornissen: Vaak: 
Bloeding op plaats van injectie. 
Zeer zelden, niet bekend*: Koorts. 
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Duurzaam effect van 
prostaglandineanalogen 
bevestigd 
Alles begint bij een herhaalde vaststel-
ling van een groep onderzoekers die ver-
trouwd is met klinische studies. Wanneer 
de onderzoekers tijdens het onderzoek 
van een nieuwe verbinding of een nieuw 
medisch hulpmiddel bij patiënten met 
een openhoekglaucoom de behandeling 
met prostglandineanalogen onderbreken 
voor een verplichte washoutperiode van 
4 weken, stellen ze vast dat bij de mees-
te patiënten de oogdruk slechts heel licht 
toeneemt en niet meer de beginwaarden 
haalt (1). Om die vaststelling te bevesti-
gen, rekruteerden ze 214 patiënten van 
wie de gemiddelde initiële oogdruk van 
26,6mmHg dankzij de chronische behan-
deling was verlaagd tot 14,5mmHg. Ver-
volgens werden deze patiënten in twee 
groepen verdeeld. De eerste kreeg nog 
zes weken lang hun behandeling met 
prostaglandineanalogen (de controle-
groep) en de andere onderbrak de behan-
deling voor dezelfde periode (washout). 
Na zes weken zonder behandeling stelde 
men vast dat de oogdruk in de washout-
groep 20,3mmHg bedroeg. Hij was wel 
gestegen, maar bleef significant lager 
dan de oogdruk voor elke behandeling 
(p < 0,05). Zoals te verwachten was, bleef 
de oogdruk in de controlegroep constant 
of daalde hij lichtjes. Op klinisch vlak kan 
men twee lessen leren uit deze resul-
taten. In de eerste plaats, en dat is een 
geruststelling, is het geen ramp als men 
één of twee innamen van prostaglandine-
analogen vergeet. In de tweede plaats zal 
men, wanneer een behandeling niet doel-
treffend is en men een andere geeft, re-
kening moeten houden met de verlengde 

werking van de analogen vooraleer men 
de werkelijke werkzaamheid van de nieu-
we behandeling op de daling van de oog-
druk evalueert. Op wetenschappelijk vlak 
zal men ook de oorzaak van die verleng-
de werking moeten opsporen. Veroorza-
ken de analogen structurele wijzigingen? 
Werken ze via mechanismen die nog niet 
opgehelderd zijn? Dat zijn allemaal boei-
ende onbekende factoren die we zullen 
moeten onderzoeken om de aanpak van 
glaucoom te verbeteren. 

Neovasculair glaucoom: 
de laser is meer dan ooit 
actueel 
Neovasculair glaucoom is een ernstige 
oogaandoening die een complicatie is van 
ischemische retinopathie, en dan vooral 
proliferatieve diabetische retinopathie en  
occlusie van de centrale retinale vene. De 
patiënt komt meestal pas bij de arts wan-
neer de neovascularisatie al ernstig is, de 
verstopping van de hoek bijna volledig is 
en de filtrerende werking van het trabecu-
lum fors wordt beperkt, waardoor de oog-
druk drastisch verhoogt en er hevige pijn 
ontstaat. Het is noodzakelijk dat er in dat 
geval een snelwerkende behandeling be-
schikbaar is, en intravitreale injecties met 
VEGF-remmers zijn dan ook een logische 
keuze om de snelle regressie van nieuwe 
vaten mogelijk te maken, te vermijden 
dat de hoek definitief sluit en de oogdruk 
te verlagen. In een verder stadium is het 

de vraag of intravitreale injecties op zich 
voldoende zijn om de ziekte te stabilise-
ren, of krijgt men op langere termijn be-
tere resultaten voor de gezichtsscherpte, 
de oogdruk en de noodzaak tot chirurgie 
met de combinatie van de voorkeursbe-
handeling, panretinale fotocoagulatie, 
met VEGF-remmers? Een Amerikaanse 
vergelijkende retrospectieve studie toont 
aan dat VEGF-remmers onmiskenbaar een 
therapeutisch effect hebben, maar dat dat 
tijdelijk is en ze op lange termijn de laser 
niet kunnen vervangen als etiologische 
behandeling van neovasculair glaucoom 
(2). Er zal een beroep worden gedaan op 
VEGF-remmers als de toestand van de pa-
tiënt dat mogelijk maakt. Indien het hoorn-
vliesoedeem een laserbehandeling onmo-
gelijk maakt, biedt een initiële behande-
ling met VEGF-remmers een uitstekende 
tijdelijke oplossing. Zo ook voor patiënten 
bij wie een dringende interventie nodig is 
om de filtering te herstellen en de oogdruk 
te verlagen: VEGF-remmers bieden dan de 
mogelijkheid om peroperatieve bloedin-
gen en een postoperatieve ontsteking te 
verminderen. U merkt het, panretinale fo-
tocoagulatie blijft de ‘gold standard’, maar 
intravitreale injecties spelen een rol in de 
behandeling van neovasculair glaucoom. 

Wanneer het zicht aan een 
zijden draadje hangt!
Een groep Amerikaanse onderzoekers 
heeft het lab achter zich gelaten en is 
naar het Mount Sinaï Hospital in New 

York getrokken. Daar hebben ze 4 we-
ken lang de wachtkamers van de dienst 
Interne Geneeskunde onveilig gemaakt 
om een klein onderzoek uit te voeren. 
Via een vooraf opgestelde vragenlijst 
hebben ze bij alle patiënten gepeild naar 
hun kennis over 4 grote oftalmologische 
noodgevallen. Van de 250 personen die 
bereid waren om mee te werken, bleek 
maar 28% te weten wat een loslating van 
de retina is. 15% kent een acuut geslo-
tenhoekglaucoom, 5% is op de hoogte 
van reuscelarteriitis, en 4,6% weet wat 
een occlusie van de centrale retinale ar-
terie is. Dat is een magere oogst, maar 
het werd nog erger toen werd gevraagd 
naar de alarmsignalen, de oorsprong 
van de aandoening en de behandeling. 
Minder dan 15% weet wat de loslating 
van de retina veroorzaakt. Voor de an-
dere drie noodgevallen is het nog geen 
1%. Het is hoog tijd om, naar het voor-
beeld van de bewustmakingscampagne 
voor LMD bij het grote publiek, de tools 
te ontwikkelen om mensen bewust te 
maken van deze vier grote noodgeval-
len, bijvoorbeeld met affiches of een 
kleine brochure waarin op een eenvoudi-
ge manier de alarmsignalen, de risico’s 
voor het zicht, de risicofactoren en de 
therapeutische opties worden uitgelegd 
en die te verspreiden via de wachtka-
mer van huisartsen, oogartsen, endo-
crinologen en internist-geriaters. Want 
soms hangt het zicht echt aan een zijden 
draadje. ❚

Dr. Jean-Luc Schouveller

Referenties
1. Hutnik C. et al. Abstract 65.
2. Olmos L.C. et al. EYE 30, 464-72, mars 2016.
3. Uhr J.H. et al. JAMA Ophtalmol 2016;134(4):424-31.JS
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Glaucoom: de dief van het zicht
MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

We maken gebruik van dit EURETINA 2016-dossier om 
het over een andere grote oogziekte te hebben, namelijk 
glaucoom. Die aandoening treft ongeveer 5,5% van de 
60-plussers, voornamelijk in de primaire openhoekvorm. 
Glaucoom is een ziekte die weinig of niet  symptomatisch 
is, en de diagnose wordt vooral veel te laat gesteld, 
waardoor het de bijnaam ‘de stille dief van het zicht’ 
heeft gekregen. Er moet dus een grote inspanning 
 worden geleverd om hierover te communiceren en de 
bevolking in te lichten, vooral ook omdat de behandeling 
eenvoudig en doeltreffend is, natuurlijk op voorwaarde 
dat ze in de vroege stadia van de ziekte wordt aangevat. 
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We kenden al de ‘fast-track-trajecten’, 
maar het Rapid Recovery-programma 
wordt toegepast in de orthopedie. Het 
idee ontstond in Denemarken, waar het 
universitair ziekenhuis van Hvidovre 
snelle revalidatieprogramma’s uitwerkte 
voor alle patiënten in alle chirurgische 
disciplines. 

“We stelden vast dat heel wat patiënten 
opzagen tegen de behandeling vanwe-
ge hun leeftijd, omdat ze zich moeilijk 
konden bewegen of omdat ze zich wat 
alleen voelden bij het doorstaan van de 
operatie én van de hele revalidatiefase”, 
zegt dr. Harold Jennart, orthopedist. “Wij 
wilden hen wat meer persoonlijk bege-
leiden. We hebben contact opgenomen 
met de dienst orthopedie van dat zieken-
huis en het Deense programma in grote 
lijnen overgenomen. We hebben het wel 
wat aangepast aan onze instelling en 
onze patiënten.”

Voordien werkten alle interveniënten 
(orthopedisch chirurg, anesthesist, ver-
pleegkundige, fysiotherapeut, kinesist, 
ergotherapeut, maatschappelijk wer-
ker…) individueel en zagen ze de pati-
ent enkel op een welbepaald moment in 
zijn zorgparcours, zonder interactie met 
de andere leden van het zorgteam. “Er 
was nood aan één klinische weg die we 
voor al deze patiënten zouden bewan-
delen, met gezamenlijke protocols voor 
alle zorgteams. Vandaag volgen alle or-
thopedisten die heup- en knieprothesen 
plaatsen dus hetzelfde protocol. En ook 

de psychotherapeuten, de ergothera-
peuten…”

Coach in & out 
Met deze aanpak wil het ziekenhuis de 
patiënt niet alleen lichamelijk, maar ook 
psychologisch vooruithelpen.
“Ten eerste helpen we de patiënt licha-
melijk: we beheren zijn pijnniveau, kij-
ken hoe snel hij revalideert (we laten de 
patiënt snel opstaan, al binnen enkele 
uren na de ingreep). Hoe vlugger de pa-
tiënt opstaat en weer rondwandelt, hoe 
minder complicaties er zullen optreden 
en hoe actiever hij zal meewerken aan 
zijn revalidatie”, aldus de orthopedist.

“De anesthesisten en orthopedisch chi-
rurgen hebben samen een protocol 
uitgestippeld voor de pijnstilling na de 
operatie: tijdens de operatie injecteert de 
chirurg een grote hoeveelheid langwer-
kende lokale anesthetica op de plaats 
van de operatie. De patiënt lijdt daar-
door veel minder pijn terwijl de kracht in 
zijn been blijft behouden. Zo geraakt hij 
snel weer mobiel. Na 24 uur schakelen 
we dan over op orale pijnstilling.”

Ten tweede is er ook het psychologische 
aspect: “Het is bewezen dat betere infor-
matie de patiënt heel wat stress en angst 
bespaart: hij weet precies wat er gaat 
gebeuren en kan op bepaalde revalida-
tiefasen anticiperen. Zo’n operatie blijft 
uiteindelijk toch een zware beproeving 
voor de patiënt”. 

Het team van Tivoli ontwikkelde schrif-
telijk (brochure) en visueel (film) infor-
matiemateriaal waarin de verschillende 
etappes van de revalidatie van begin 
tot eind worden uitgelegd. De patiënten 
krijgen deze informatie van de referen-
tieverpleegkundige die hen allemaal uit-
nodigt, samen met hun begeleider (een 
familielid of goede vriend) die thuis zal 
optreden als hun coach. 

“Vroeger moest de patiënt veel dingen 
zelf doen en was zijn terugkeer naar huis 
niet georganiseerd. Vandaag anticiperen 
we daarop en het feit dat de patiënt snel-
ler mobiel is, zorgt ervoor dat hij veel 
sneller zal herstellen. Vroeger moest een 
patiënt 7 tot 10 dagen in het ziekenhuis 
blijven, vandaag nog 3 tot 5 dagen (de 
tijd die nodig is om alleen te kunnen op-
staan, alleen te kunnen rondwandelen 
met krukken en de pijn op een aanvaard-
baar niveau te brengen).”

“Na 15 maanden voorbereiding is dit 
programma operationeel. Sinds 1 okto-
ber passen we het toe voor alle patiën-
ten die een heup- of knieoperatie heb-
ben ondergaan”, besluit dr. Jennart. Hij is 
bijzonder tevreden over deze aanpak én 
over het feit dat het CHU Tivoli een van 
de eerste ziekenhuizen in Wallonië is die 
dit toepast. ❚

Martine VersonneJS
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Prothesen:  
hoe bereiden we de patiënt het 
best voor?

Het CHU Tivoli ging van 
start met een Rapid  

Recovery-programma 
dat alle pluridisciplinaire 

maatregelen verenigt om 
patiënten die net een knie- 

of heupprotheseoperatie 
hebben ondergaan optimaal 

te behandelen. Het doel? 
De patiënt helpen om snel 

weer een ‘normaal’ leven te 
kunnen leiden.

DOSSIER ORTHO-REUMATO

Met deze aanpak 
wil het ziekenhuis 

de patiënt niet alleen 
lichamelijk, maar 
ook psychologisch 

vooruithelpen.

Het team van Tivoli ontwikkelde 
schriftelijk (brochure) en visueel 
(film) informatiemateriaal waarin 
de verschillende etappes van de 
revalidatie van begin tot eind worden 
uitgelegd.
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Terugblikken  
op de reumarevolutie
Eén van de eerste sprekers van het con-
gres was prof. Tore Kvien, een reumato-
loog uit Oslo. Hij had slechts weinig woor-
den nodig om de revolutie te illustreren 
die de laatste decennia in de reumatolo-
gie heeft plaatsgevonden, dankzij nieuwe 
behandelingen en strategieën. Toen hij in 
1976 zijn eerste functie in de reumatologie 
aanvatte, beschikte hij over 119 zieken-
huisbedden, zei hij. Alle opgenomen pati-
enten verbleven er minstens vier weken. 
Toen hij daarna in Oslo begon te werken, 
in 1986, had de reumatologieafdeling er 
nog 45 bedden, bedroeg de gemiddelde 
opnameduur 14 dagen en waren er 3.500 
ambulante raadplegingen per jaar. En nu 
zijn er nog 10 bedden, is de gemiddelde 
opnameduur 3 dagen en komen er 35.000 
patiënten per jaar naar het spreekuur…

Wat vinden patiënten eigen-
lijk van hun reumatoloog?
Nele Caeyers van de patiëntenvereniging 
reumanet.be stelde de resultaten voor 
van een in 2015 gehouden enquête bij 
meer dan 700 patiënten. De meeste van 
hen leden aan reumatoïde artritis (48%).
Gemiddeld krijgen de reumatologen 
een behoorlijke score van hun patiënten  
(Figuur 1), Eén op tien patiënten geeft 
hun reumatoloog zelfs de maximale sco-
re. Toch geeft 12% van de patiënten hun 
reumatoloog ook een onvoldoende.
Een punt dat voor verbetering vatbaar 
is, is de behoefte aan informatie. Slechts 
48% beschouwt zichzelf als goed geïn-
formeerd over hun aandoening en 34% 
vindt zich goed geïnformeerd over hun 
behandeling en medicijnen. Vooral per-
sonen die hun diagnose minder dan zes 
maanden geleden hebben gekregen, zit-
ten nog met veel vragen. 
Positieve punten krijgen reumatologen 
voor een humane benadering, vertrouwen 
uitstralen en geruststellen, voor bereid zijn 
tot luisteren en voor voldoende informa-
tie geven. Gebrek aan tijd of onvoldoende 
luisteren naar verhalen, vragen, klachten of 
emoties zijn dan weer punten van kritiek.

En wat vinden reumatolo-
gen van hun patiënten?
Reumanet.be heeft ook een enquête bij 
95 reumatologen laten uitvoeren. Daaruit 
kwam naar voren dat 80% van de artsen 
denkt dat patiënten communicatiever zijn 

dan vroeger. De specialisten geven zich-
zelf gemiddeld een score van 7,3/10 voor 
communicatie. Van de artsen zegt 52% te 
denken dat patiënten therapietrouw zijn, 
27% zegt dit niet te weten. Ook gelooft 
88% dat er genoeg ruimte en tijd is om 
vragen te beantwoorden tijdens consul-
taties; 44% is van mening dat patiënten 
goed geïnformeerd zijn over hun ziekte.

Wat doen met zeldzame 
reumatologische  
aandoeningen?
Prof. Bernard Lauwerys (UCL) maakt deel 
uit van de werkgroep van de KBVR over 
zeldzamere reumatologische ziekten, zo-

als necrotiserende vasculitis, myositis, 
juveniele artritis, auto-inflammatoire aan-
doeningen, periodiekekoortssyndromen, 
osteogenesis imperfecta, enz. Om een 
idee te krijgen over hoe reumatologen 
problemen met zeldzame ziekten ervaren, 
werd een enquête gehouden bij 69 reu-
matologen, evenwichtig verdeeld over 
de academische ziekenhuizen, niet-aca-
demische ziekenhuizen, privépraktijken, 
taalgebieden en leeftijdsgroepen.
De meeste reumatologen gaven aan weinig 
problemen te ondervinden met toegang tot 
labtests, genetische tests, beeldvormings-
mogelijkheden, capillaroscopie, relevante 
medische informatie en consensussen 
over diagnose, behandeling en follow-up.
Wel werden er problemen ervaren met 
toegang tot identificeerbare referentie-
centra in België of in andere landen en 
met toegang tot therapieën en genees-
middelen. Er bestaat een Speciaal Soli-
dariteitsfonds dat in dergelijke gevallen 

terugbetaling van geneesmiddelen kan 
regelen. Maar van de 52 verzoeken die de 
geënquêteerde artsen hadden ingediend, 
werden er maar 18 gehonoreerd, gemid-
deld pas na vijf maanden. Vaak werd er 
een beroep gedaan op farmaceutische be-
drijven om geneesmiddelen beschikbaar 
te stellen. 
Bijna 63% zei ooit genoodzaakt te zijn 
geweest om op minder doeltreffendere 
of toxischere oplossingen (bv. langdu-
rig hoge doses corticosteroïden) over te 
schakelen voor patiënten die het juiste 
medicijn niet konden krijgen. 
De meeste geënquêteerde reumatologen 
waren van mening dat concepten zoals 
zorgtrajecten, met inbegrip van doorver-
wijzing naar duidelijk identificeerbare ver-

wijscentra en naar netwerken van geasso-
cieerde zorgverleners, zowel de kwaliteit 
als de kosteneffectiviteit van de zorg voor 
dergelijke aandoeningen kan verbeteren.

Digitalisering van het papier-
werk: update van TARDIS
Prof. Patrick Durez (UCL) en Patrick Ver-
schueren (KU Leuven) gaven een over-
zicht van de huidige werking van TAR-
DIS, een online platform waarmee onder 
meer zonder verdere administratieve 
tussenkomst van ziekenfondsen terugbe-
taling van geneesmiddelen kan bekomen 
worden. Het project loopt inmiddels al 
bijna twee jaar. De lancering ervan ging 
echter gepaard met heel wat kinderziek-
ten, die bv. te maken konden hebben met 
technische problemen, verbindingen met 
individuele ziekenfondsen of de uitzon-
derlijke administratieve situatie van pa-
tiënten. Gelukkig zijn de meeste proble-

men nu van de baan en kunnen patiënten 
dus vaak meteen terugbetaling voor hun 
behandeling krijgen, zonder tijdsverlies. 
Tijdsverlies dat anders tot irreversibele 
gewrichtsschade kan bijdragen. 
In 2016, tot begin september, werden er 
7.179 TARDIS-dossiers aangemaakt voor 
terugbetaling van geneesmiddelen, waar-
van 6.992 volledige aanvragen. Daarvan 
werden er 6.205 aanvaard en 26 gewei-
gerd. De kans op een succesvolle aan-
vraag blijkt hierdoor 89,12% te bedragen.
Het aantal aanvragen dat via TARDIS ver-
loopt, bedraagt 82,5% van het totale aan-
tal, de rest gebeurt nog via papier. Toch 
gebruikt nog een minderheid van de spe-
cialisten (41%) enkel TARDIS, de meeste 
artsen werken met een mix van papier en 
internet (47%). Dat lijkt vooral te maken te 
hebben met het opduiken van een tech-
nisch probleem, wat de meerderheid van 
die artsen (65%) zegt slechts uitzonderlijk 
nog op papier beroep te doen. Twaalf per-
cent blijft uitsluitend trouw zweren aan 
de papieren procedure.
TARDIS is nog steeds een pilootproject, 
zegt Patrick Durez. Het kan in de toekomst 
onder meer aangewend worden om pati-
entendata te analyseren en om terugbe-
talingsovereenkomsten van ziekenfond-
sen te harmoniseren. Dat kan dan leiden 
tot een verbetering van de dagelijkse 
kwaliteit van de zorg. ❚

Dr. Alex Van Nieuwenhove
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DOSSIER ORTHO-REUMATO

Eind september vond in Gosselies het jaarlijkse driedaag-
se congres van de Koninklijke Belgische Vereniging voor 
Reumatologie (KBVR) plaats. Dit jaar werd de twintigste 
editie gevierd. Enkele impressies…

Belgian Congress  
of Rheumatology 2016

Figuur 1:  Patiëntenenquête gehouden door de patiëntenvereniging  
reumanet.be. Hoe tevreden bent u over uw reumatoloog?

TARDIS is nog steeds een pilootpro-
ject, zegt Patrick Durez. Het kan in 
de toekomst onder meer aangewend 
worden om patiëntendata te ana-
lyseren en om terugbetalingsover-
eenkomsten van ziekenfondsen te 
harmoniseren. Dat kan dan leiden tot 
een verbetering van de dagelijkse 
kwaliteit van de zorg.
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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

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

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

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

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

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

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

Publieksprijs: € 74.55

1. PREVENAR 13* Summary of Product Characteristics
2. http://www.bcfi  .be
* Handelsmerk

Voor informatie over de veiligheid van dit product, gelieve de bijgevoegde SPK te raadplegen.
PREVENAR 13® beschermt niet tegen ziektes veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae serotypes die niet in het vaccin zitten.  De doeltreffendheid van de toediening van 
PREVENAR 13® minder dan 5 jaar na het 23-valent pneumokokken polysacharide is niet gekend. PREVENAR 13® geeft geen 100% bescherming tegen de serotypen die zich 
in het vaccin bevinden en ook geen bescherming tegen serotypen die zich niet in het vaccin bevinden.  Overgevoeligheid (bijv. anafylaxie) voor een van de bestanddelen van 
PREVENAR 13® of een vaccin met difterietoxoïd is een contra-indicatie voor het gebruik van PREVENAR 13®. De vaakst gemelde lokale en/of systemische bijwerkingen (≥20%) in 
klinische onderzoeken met PREVENAR 13® waren roodheid, zwelling, gevoeligheid, verharding en pijn op de injectieplaats, bewegingsbeperking van de arm, verminderde eetlust, 
hoofdpijn, diarree, koude rillingen, vermoeidheid, huiduitslag en verergering van of nieuw optredende gewrichts- of spierpijn. Bij volwassenen van 18-49 jaar zonder eerdere 
vaccinatie tegen pneumokokken, zijn de lokale en systemische reacties gemiddeld  hoger dan bij oudere personen (50-59 en 60-64 jaar). Bij volwassenen is geen drempel 
vastgesteld voor de antilichaamconcentratie die bescherming geeft. De klinische betekenis van het verschil in functionele antilichaamtiters tussen de serotypen of tussen deze 
bekomen met  PREVENAR 13® of met het polysacharide pneumokokkenvaccin is onbekend. Veiligheids- en immunogeniteitsgegevens zijn niet beschikbaar voor volwassenen 
van jonger dan 68 jaar met een eerdere vaccinatie met het pneumokokken  polysacharide vaccin.  Voor PREVENAR 13® zijn beperkte veiligheids- en immunogeniteitsgegevens 
beschikbaar voor patiënten met sikkelcelziekte , transplantatie van allogene hematopoëtische stamcellen of een HIV-infectie, maar niet voor andere patiëntengroepen met een 
immuundefi ciëntie. Vaccinatie dient op individuele basis te worden overwogen. Bij personen met een immuundefi ciëntie of met een verminderde immuunresponsiviteit als gevolg 
van behandeling met immunosuppressiva kan de antilichaamrespons verminderd zijn. De  onderzoeken waren niet opgezet om verschillen in immuunrespons tussen specifi eke 
patiëntengroepen en degenen zonder onderliggende comorbide aandoeningen vast te stellen. Voor PREVENAR 13® zijn beperkte veiligheids- en immunogeniteitsgegevens 
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Nieuw voor 2016
In de openingstoespraak wees Robert 
Landewé (Amsterdam) op de naamsver-
andering van het congres, waarin spon-
dyloartritis vervangen werd door spondy-
loartritides, dat daardoor meer nadruk legt 
op de heterogeniteit van de aandoeningen 
die onder deze noemer vallen. Inderdaad 
zijn er heel wat argumenten om ziekten 
zoals spondylitis ankylosans, axiale en 
perifere spondyloartritis, uveïtis, psoria-
sisartritis, reactieve artritis en spondylitis 
geassocieerd met inflammatoire darm-
ziekten niet als een homogene groep van 
gewrichtsziekten te beschouwen.

Nog nieuw op het congres was het ont-
breken van satellietsymposia die door 
de farmaceutische industrie gesteund 
worden. De sponsoring gebeurt nu op 
een andere manier, firma’s kunnen nu 
lezingen die deel uitmaken van het offi-
ciële programma sponsoren.

Interleukine 17 & 23
Een eerste sessie handelde over nieuwe 
inzichten over interleukine 17 en 23. Dit 
is relevant omdat er nieuwe geneesmid-
delen zijn en ontwikkeld worden die op 
die mechanismen inwerken. Remming 
van IL-17 lijkt thans bij psoriasis, psoria-
sisartritis en spondylitis ankylosans aan-
gewezen, maar klinisch onderzoek loopt 
nog, ook bij andere indicaties. Remming 
van IL-23 kan eveneens een plaats heb-
ben bij psoriasis en psoriasisartritis. Ook 
hier wordt nog gezocht naar andere in-
dicaties.

Treat-to-target
Een tweede sessie was gewijd aan het 
concept van treat-to-target bij spondy-
loartritiden. Dat concept wordt al met 
veel succes toegepast bij reumatoïde 
artritis. Toch blijft de toepassing bij spon-
dyloartritis moeilijker, net omdat het een 
heterogene ziekte is, waarin de definitie 
van remissie controversiëler is, er min-
der evidentie is over therapeutische stra-
tegieën in functie van de ziekteactiviteit 
en er in het bijzonder duidelijk minder 

vergelijkende studies zijn die dergelijke 
strategieën vergelijken. Ook zijn er soms 
patiënten die balanceren op een diag-
nostische grens tussen fibromyalgie en 
spondyloartritis, wat bijkomend een hin-
dernis kan vormen voor toepassing van 
het treat-to-target-concept.

Darm en gewricht
Een ander topic die op veel interesse kan 
rekenen is het verband tussen de darm 
en het gewricht bij spondyloartritis, wat 
het onderwerp uitmaakte van een vol-
gende sessie. De Gentse onderzoeks-
groep heeft kunnen aantonen dat in 50% 
van de gevallen van spondyloartritis er 
microscopische darminflammatie aan-
wezig is. Zes procent zal over een termijn 
van vijf jaar naar de ziekte van Crohn 
evolueren, en dat wordt zelfs 20 pro-
cent wanneer de inflammatie chronisch 
aanwezig blijft. Persisteren van darmin-
flammatie is trouwens ook gelinkt aan 
evolutie naar spondylitis ankylosans. 
Bovendien is door die groep ook vastge-
steld dat remissie van darminflammatie 
geassocieerd is met het verdwijnen van 
gewrichtsinflammatie en dat de aanwe-
zigheid van darminflammatie gepaard 
gaat met een snellere noodzaak van bio-
logics (1, 2).

Het blijkt dat het microbioom in de darm 
een rol kan spelen bij de ziekteactivi-
teit van spondyloartritis, zo stelde Dirk 
Elewaut (UZ Gent). De aanwezigheid 
van Dialister in de microbiota lijkt met 
name een nieuwe biomarker te zijn voor 
die ziekteactiviteit. Of de aanwezigheid 
van Dialister een gevolg is dan wel de 
oorzaak is van darminflammatie, moet 
nog uitgezocht worden. Het is wel dui-
delijk dat het microbioom het immuun-

systeem op verschillende manier beïn-
vloedt, via Treg-cellen en iNKT-cellen. 
Beide remmen inflammatie in de darm, 
maar de invloed van iNKT-cellen op ge-
wrichtsinflammatie lijkt van groter be-
lang. Bovendien kan de aanwezigheid 
van vetweefsel en het daarin aanwezige 
leptine bijkomend de activiteit van regu-
lerende T-cellen negatief moduleren.

Meten van ziekteactiviteit: 
patient-reported outcomes
Helena Marzo-Ortega (UK) had het over 
patient-reported outcome measures, 
zogenaamde PRO’s of PROM’s. Patiën-
ten leveren daarbij informatie over de 
impact van een interventie of therapie 
vanuit hun perspectief. Die informatie 
wordt vaak bekomen in evaluatieschalen 
gebruikt bij axiale spondyloartritis, net 
omdat geen enkel symptoom of teken 
van die aandoening pathognomonisch 
is. Correlaties tussen veranderingen in 
objectieve en subjectieve tekenen van 
de ziekteactiviteit zijn echter slechts 
waargenomen als er nog maar een korte 
ziekteduur is (3).

De gevonden correlaties zijn boven-
dien niet zo sterk. De scores op de AS-
DAS-ESR of BASDAI blijken bv. niet 
te correleren met spinale inflammatie 
vastgesteld met MRI, de ASDAS-CRP is 
de enige klinische score die significant 
ermee correleert (4).

Helena Marzo-Ortega wijst er afrondend 
ook nog op dat axiale spondyloartritis 
niet zelden aanwezig is bij patiënten met 
fibromyalgie. In een MRI-studie bleek 
10,2% van de patiënten met fibromyal-
gie ook te voldoen aan de ASAS-criteria 
voor axiale spondyloartritis (5).

Enthesitis
Dennis McGonagle wees bij de laatste 
sessie op enthesitis als mogelijk unifice-
rend pathologisch concept bij spondy-
loartritis. Zowel onderzoek met klinische 
beeldvorming als met diermodellen heb-
ben aangetoond dat overexpressie van 
inflammatoire cytokines geassocieerd is 
met primaire enthesitis, waarbij de ziek-
te zich in tweede instantie uitbreidt naar 
het synovium en het bot (6). 

Rik Lories vervolledigde de sessie door 
het belang van biomechanische stress 
voor botvorming ter hoogte van de en-
thesis te benadrukken. Die blijkt gecor-
releerd te zijn met de mate van inflam-
matie aldaar. In diermodellen leidt het 
wegnemen van gewrichtsbelasting tot 
minder botvorming. Het lijkt er dus op 
dat lokale schade en microtrauma uit-
lokkende factoren voor spondyloartritis 
kunnen zijn. Verlies van stabiliteit in het 
gewricht zou dan aanleiding geven tot 
structurele ziekteprogressie en remodel-
lering van bot rond het gewricht. Daar-
om zou verbeteren van spiersterkte en 
controle, zonder excessieve belasting, 
overwogen moeten worden in de thera-
pie (7). ❚

Dr. Alex Van Nieuwenhove
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DOSSIER ORTHO-REUMATO

Midden september vond het  
tweejaarlijkse internationale congres 
over spondyloartritiden plaats, zoals 
gewoonlijk in Gent, de stad die veel 
heeft bijgedragen aan het begrijpen  
van deze groep van aandoeningen.

Spondyloartritiden:  
het 10e Gentse congres
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Prof. Stassijns: Veel artsen worden wel 
eens met een complicatie van een be-
handeling geconfronteerd. In uitzon-
derlijke gevallen gaat het zelfs over een 
medische fout. In dit symposium heb-
ben we ons toegespitst op zenuwletsels, 
maar de inhoud van het symposium is 
voor een deel ook toepasbaar op alle 
medische complicaties. Zenuwletsels 
komen in het bijzonder al eens voor na 
heelkunde of anesthesie. 
Het symposium bestaat uit vier onder-
delen, met name onderscheiden van 
ongeval, complicatie of medische fout, 
evaluatie van perifeer neurogeen lijden, 
aanpak van perifeer neurogeen lijden en 
juridische en psychologische aspecten.
Tot voor kort was niet bekend hoe vaak 
zich dergelijke complicaties in België 

voordoen. Na de oprichting van het 
Fonds voor Medische Ongevallen zijn 
er nu echter wel cijfers beschikbaar. Pa-
tiënten kunnen bij dit fonds terecht als 
ze ernstige schade oplopen als gevolg 
van een medische handeling, zonder dat 
er sprake is van een medische fout. De 
patiënt kon daar vroeger nergens mee 
heen. De cijfers zijn onder meer belang-
rijk omdat ze de noodzaak van preventie 
duidelijk kunnen maken.
Experten uit verschillende medische spe-
cialismes (orthopedie, anesthesie, KNO) 
zullen toelichting geven over iatrogene 
zenuwletsels in hun vakgebied.
Twee andere onderdelen hebben spe-
cifiek betrekking op enerzijds de plaats 
van klinisch onderzoek, beeldvorming, 
EMG en evaluatie van neuropathische 
pijn, en anderzijds de behandelingsmo-
gelijkheden voor dergelijke problemen.
Een ander belangrijk onderdeel van het 
symposium gaat over het communice-
ren over complicaties. In de opleiding tot 
arts is er inmiddels meer aandacht voor 
communicatie, maar specifieke commu-
nicatie over complicaties komt vaak niet 
aan bod. Artsen voelen er zich dikwijls 

ongemakkelijk bij. Wanneer ik als expert 
voor dergelijke gevallen ingeroepen 
wordt, kan ik alleen maar vaststellen hoe 
belangrijk communicatie hierover is, bv. 
om verdere stappen van de patiënt te ver-
mijden. Dit is ook niet gemakkelijk, omdat 
het niet altijd meteen duidelijk is of het 
om een complicatie dan wel een medi-
sche fout gaat. In dat laatste geval is de 
arts vervolgbaar, en dan krijgt de commu-
nicatie een heel andere invulling, omdat 
die potentieel juridische gevolgen heeft. 
Op dit thema zullen zowel artsen als  
juristen verder ingaan. ❚
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❚ SYMPOSIUM FYSISCHE GENEESKUNDE UZ ANTWERPEN ■

Zenuwletsel  
als gevolg van een medische behandeling
Op zaterdag 22 oktober organiseert de afdeling fysische 
geneeskunde van het UZ Antwerpen een herfstsymposi-
um gewijd aan zenuwletsels als gevolg van een medische 
behandeling. Er is aandacht voor epidemiologie, diagnose, 
therapie, communicatie en juridische gevolgen. Uitleg door 
prof. Gaëtane Stassijns, die het initiatief ervoor nam.
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D e dokter zal deze vraag niet 
mogen noch kunnen ontwij-
ken, en hij of zij heeft ook in-

formatie die kan bijdragen tot een ant-
woord. Maar, het referentiekader van 
patiënt en arts zijn helemaal verschil-
lend. Beiden gebruiken ook een heel  
andere taal.

De arts heeft klinische testen en hun 
resultaten ter beschikking. Bij kanker is 
nog steeds het meest gebruikte eind-
punt ‘overall survival’ waarbij ofwel 
een ‘suikerpil (placebo)’ als vergelijking 
wordt gebruikt, ofwel ‘the last best 
thing’: de tot dan toe toegepaste stan-
daardbehandeling. Het resultaat wordt 
dan uitgedrukt in de klassieke overle-
vingscurve. Figuur 1 geeft een voorbeeld 
(Figuur 1).

Uit de studie van de literatuur en de ‘gui-
delines’ weet de arts met zekerheid dat 
de patiënten die het nieuwe medicijn na 
goedkeuring door het EMA (Europees 
Medicijnen Agentschap en de Commis-
sie) hebben gekregen langer overle-
ven dan de placebogroep. Dat is goed 
nieuws. De arts heeft daarbij de zeker-
heid van de statistische analyse, maar 
deze slaat enkel op een groep, niet op 
een individu. 50% van de patiënten die 
het nieuwe medicijn kreeg leeft na 14,8 
maand nog steeds. Van de patiënten die 
een placebo kregen leeft 50% nog na 
10,9 maand.

De patiënt heeft aan deze grafiek niet 
veel, hij is namelijk slechts één enkel 
datapunt. Hij kan net zo goed het eerste 
datapunt zijn dat afvalt als het laatste 
dat nog leeft. Hij weet zijn resultaat pas 
“when the fat lady sings” en zijn verhaal 
afgelopen is. Maar voor een individu kan 
het groepsresultaat omgezet worden 
in een kans zoals bij de loterij of bij het 

kaartspel. De ‘doorsneepatiënt’ is beter 
vertrouwd met deze concepten dan met 
statistiek. Bij het gebruik van het nieuwe 
medicijn heeft de patiënt één kans op 
twee om na 14,8 maand nog te leven. Ter 
vergelijking: een patiënt die een placebo 
krijgt heeft één kans op twee om na 10,9 
maand nog te leven.

In figuur twee wordt de kans anders be-
keken (Figuur 2). Daar waar we weten 
dat een patiënt die een placebo krijgt 
één kans op twee heeft om na 10,9 
maand nog te leven, stijgt de kans om 
langer dan 10,9 maand te overleven tot 
meer dan zes op tien voor de patiënten 
die het nieuwe medicijn nemen.
In dit geval is het nog eenvoudig, maar 
volgens mij is het spreken over de kans 
voor de patiënt gemakkelijker te be-
grijpen dan over statistiek te spreken. 
Zeker wanneer men dat wil duidelijk 
maken door gebruik te maken van gro-
te reeksen mannetjes waarvan er een 
(klein) aantal zwart blijven (in dit geval 
één mannetje verschil op tien). Indien 
we het helemaal eerlijk willen spelen en 
ook rekening houden met de betrouw-
baarheidsgrenzen die in de figuren zijn 
aangegeven wordt het helemaal on- 
uitlegbaar, dus doe maar niet. Want dan 
kan de bovengrens van de placebogroep 
verraderlijk dicht bij de ondergrens van 
de behandelde groep komen. 

Maar, communicatie over deze levens-
vragen zal hoe men het ook voorstelt 
steeds moeilijk blijven, de patiënt blijft 
degene die in het experiment van zijn le-
ven ‘leeft’ en elke dag ondervindt of hij 
die dag aan zijn geschiedenis kan toe-
voegen, de ‘fat lady’ zingt elke dag een 
deuntje…❚

Erik Briers PhD
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Hoe lang heb ik nog dokter?
Een vraag die bij veel patiënten 
met een ernstige ziekte op de tong 
ligt. Veel van die patiënten zijn dan 
ook bang ze te stellen, uit schrik 
voor het antwoord. Dat is zeker 
het  geval bij patiënten bij wie een 
ernstige levensbedreigende ziekte 
wordt vastgesteld zoals kanker of 
een  degeneratieve ziekte zoals  
ALS of Parkinson. In dit laatste 
geval gaat het meer bepaald over 
“Hoe lang zal ik nog met een 
 voldoende levenskwaliteit verder 
kunnen  leven?”. 

Figuur 2: Een tweede extrapolatie voor dezelfde gegevens.

Figuur 1:  Een klassieke overlevingscurve, waarbij de overleving vergeleken 
wordt voor twee groepen patiënten. Die kregen respectievelijk 
een placebo en een nieuw medicijn waarvan de therapeutische 
werkzaamheid wordt getest.
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I n Europa hebben al die testen een 
CE-merk dat voor heel wat produc-
ten door het bedrijf zelf wordt ge-

valideerd. Voor alle producten bestaat 
dan wel een opvraagbaar rapport, maar 
dat is niet voor het op de markt brengen 
door een onafhankelijke derde gevali-
deerd. Behalve voor bepaalde groepen 
van producten. De situatie voor nieuwe 
geneesmiddelen is compleet anders en 
ook in de VS gaat het FDA (Food and 
Drug Administration) helemaal anders 
te werk.

Bij zo’n nieuw diagnosticum kunnen wij, 
al is dit wat kort door de bocht, twee 
vragen stellen, de eerste is dan of het re-
sultaat mits op een gestandaardiseerde 
wijze bekomen voor één monster altijd 
hetzelfde is (binnen grenzen). De twee-
de is of het resultaat ook een klinische 
relevantie heeft voor de behandeling 
van een patiënt. Dat laatste is veel moei-
lijker aan te tonen. Daarvoor zou men 
uitgebreide klinische testen moeten uit-
voeren en niet alleen eventjes een verge-
lijking maken met een al bestaande test.

Indien er al andere producten op de 
markt zijn voor ‘hetzelfde’ zal men 
over het algemeen de resultaten van 
beide testen op dezelfde monsters 
met elkaar vergelijken. Maar dit soort 
‘head-to-head-vergelijkingen’ leert ons 
niets bij over de klinische waarde, de 
relevantie. Het gevaar wordt dan dat de 
test al breed ingevoerd is voor men echt 
weet wat de klinische waarde is. Daarna 
is het vaak heel moeilijk om bij te sturen. 
Een voorbeeld is de bekende en verguis-
de PSA (prostaatspecifiek antigen)-test 
die dan wel de beste tumormerker is 
voor prostaatkanker, maar nooit echt 
gevalideerd voor gebruik als screening-
hulpmiddel. Al is de ERSPC-studie dat 
aan het doen.

Recent werd in The New England Jour-
nal of Medicine F. Cardoso en collega’s 
een artikel geplaatst onder de titel “70-

Gene signature as an aid to treatment 
decisions in early-stage breast cancer” 
(4). Dit is een rapport over een klinische 
test die een diagnostische test klinisch 
wil valideren. De 70-Gene Signature is 
de MammaPrint® van Agendia.

Wat is de MammaPrint® 
en hoe werkt dat?
Over de MammaPrint® hebben we al in 
2007 geschreven (Focus Diagnostica ja-
nuari/februari 2007) bij gelegenheid van 
de vrijgave van de test door het FDA (3). 
In het kort gaat om een op een micro-
array gebaseerde genexpressieanalyse 
van borstkankerweefsel (1).

In de procedure wordt het RNA uit het 
borstkankerweefsel geïsoleerd, daarna 
wordt elk spoor van DNA vernietigd. Er 
wordt met RNA gewerkt omdat er bijna 
alleen RNA aanwezig is van actieve ge-
nen die overgeschreven worden in actief 
proteïne.

In de volgende stap wordt met behulp 
van reverse transcriptase het RNA terug 
omgezet in cDNA (complementair DNA) 
dat met behulp van een PCR-procedure 
vermenigvuldigd en van fluorescerende 
merkers voorzien wordt. 

Dit mengsel van gemerkt cDNA plaatst 
men op een glazen plaatje (de chip)  
(Figuur 1), waarop een hele verzameling 
van DNA-fragmenten (60mer of basen) 
is aangebracht. In deze bewerking kan 
er hybridisatie optreden indien er tus-
sen de gefixeerde fragmenten en het 
te analyseren cDNA complementariteit 
bestaat. Na het wassen blijven alleen 
gehybridiseerde stukjes cDNA over met 
fluorescerende merkers (Figuur 2). Met 
behulp van een scanner worden deze 
stukjes cDNA gevonden, geïdentificeerd, 
de helderheid wordt gemeten en ze wor-
den geteld. Op de eerste versie van de 
chip komt elk DNA-fragment drie keer 
voor zodat er voor elk fragment een  

gemiddelde over de drie signalen geme-
ten en berekend wordt. Door deze signa-
len te analyseren wordt een risicoscore 
afgeleid die gebruikt kan worden.

Op de chip zijn acht identieke velden 
aanwezig met in elk veld 1.900 vlekjes 
met korte DNA-fragmenten (60 basen 
lang). Op basis van voorafgaand onder-
zoek waarbij een grote array met 25.000 
DNA fragmenten gebruikt werd, werden 
70 genen geselecteerd die samen prog-
nostische informatie konden opleveren 
in verband met vroege stadia van borst-

kanker. In de vandaag gebruikte variant 
van MammaPrint® is elk van de 70 sig-
nificante DNA fragmenten in negenvoud 
aanwezig. De overige vlekjes (1.900 in 
totaal) zijn andere controle- en referen-
tiegenen.

Door de analyse van de expressiepatro-
nen voor een groep patiënten met be-
kend resultaat na vijf jaar (wel of geen 
metastases) werd met behulp van deze 
70 genen een risicoscore bepaald en kon 
men de patiënten in twee groepen kon 
onderverdelen. De groep met een laag 
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Werkt de MammaPrint®?

Nieuwe in-vitrodiagnostische producten komen in   
Europa zonder ingewikkelde procedure op de markt.  
In de  Verenigde Staten is dat anders. In Europa wordt 
er wel een onderscheid gemaakt tussen enkele  groepen 
van in-vitrodiagnostische producten, bijvoorbeeld 
 diagnostische hulpmiddelen die door de patiënt zelf 
 kunnen  worden gebruikt of tumormerkers horen in een 
andere categorie dan een test die alkalische fosfatase 
gaat meten. 

KLINISCH LABO VAN POUCKE  
te Kortrijk heeft een vacature voor een 

Klinisch bioloog, (m/v)
 

Wij zijn een privaat laboratorium actief in de 
gezondheidszorg. Het Klinisch Labo Van Poucke is 

geaccrediteerd door BELAC (Nr. 063-MED) en voldoet aan de 
norm EN ISO 15189:2012.

De activiteit van het laboratorium omvat alle takken van 
de klinische biologie, met name hematologie, serologie, 

biochemie, klinische scheikunde, immunologie, microbiologie 
en moleculaire biologie. 

 
Curriculum vitae te richten aan dhr. O. Van Poucke,  
Engelse Wandeling 7, 8500 Kortrijk.

Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij  
dhr. O. Van Poucke, tel. 0498/ 93.19.31 of  

o.vanpoucke@crocodil.com

Wij garanderen een persoonlijke en vertrouwelijke  
behandeling van uw schrijven en informatie.
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genetisch risico die geen chemothera-
pie nodig heeft na chirurgie en de groep 
met een hoog genetisch risico die beter 
zou doen met chemo. Dit systeem met 
slechts twee groepen heeft duidelijk-
heid als voordeel . Er is geen grijze zone, 
het is wit of zwart. Indien de score nu-
meriek gerapporteerd wordt, ontstaat 
er vanzelf een grijze zone waarbij voor 
deze groep de vraag over al dan niet  
behandelen gesteld zal worden.

Wat is de ‘claim’ van 
MammaPrint®?
Het resultaat van de analyse van RNA 
geïsoleerd uit borstkankerweefsel met 
de MammaPrint® levert een genetische 
risicoscore op met een prognostische 
waarde voor de patiënt. 
MammaPrint® is bedoeld voor borst-
kanker in een vroeg stadium, waarbij 
weefsel wordt afgenomen tijdens de 
chirurgische verwijdering ervan. Het re-
sultaat van de MammaPrint® zou dan de 
vervolgbehandeling beïnvloeden. Door 
deze analyse te doen zou men vrouwen 
met een gunstig genetisch profiel voor 
chemotherapie behoeden zonder dat 
hun kansen op een gunstig verder ver-
loop negatief zouden worden beïnvloed.

De MINDACT-trial
MINDACT (Microarray In Node-Negative 
and 1-3 Positive Lymph Node Disease May 
Avoid Chemotherapy) is een grote klini-
sche test die door een groot consortium 
van deelnemers in diverse landen werd 
uitgevoerd. De auteurslijst van het rap-
port is bijzonder uitgebreid en in die lijst 
vinden we ook een vertegenwoordiger 
van Europa Donna (Susan Knox) de Euro-
pese borstkankerpatiëntenvereniging.

De MINDACT-studie wou ‘prospective 
evidence’ over de claim van Mam-
maPrint® verzamelen. 

Deze techniek is heel gebruikelijk bij de 
evaluatie van diagnostische tests omdat 
het veel vlugger gaat, monsters worden 
uit de diepvries gehaald, geanalyseerde 
en de resultaten vergeleken met het be-
handelingsresultaat of een referentietest.
MINDACT is een ‘prospective randomi-
sed clinical’ of RCT-trial (fase 3), waar-
door de waarde van de bekomen resulta-
ten veel zwaarder weegt.

Door de deelnemers werden er in de pe-
riode 2001-2011 uit meer dan 12.000 pati-
enten 6.693 geïncludeerd is de studie. Al 
deze vrouwen, tussen de leeftijd van 18 
tot 70 jaar oud, hadden histologisch aan-
getoonde vroege stadia van borstkanker. 
Primaire invasieve borstkanker stadia T1 
of T2 of opereerbare T3. Hoewel aanvan-
kelijk alleen node-negatieve vrouwen ge-
includeerd werden, lieten de onderzoe-
kers vanaf augustus 2009 ook vrouwen 

met tot drie positieve lymfeknopen toe. 
De duur van de opvolging van de vrou-
wen gaat tot tien jaar, voor de vrouwen 
die hormoontherapie kregen zal dat tot 
15 jaar oplopen.

In een klinische test worden twee moda-
liteiten met elkaar vergeleken. In dit geval 
wordt de MammaPrint® voor elke vrouw 
geanalyseerd (Agendia, het bedrijf achter 
de MammaPrint®, doet dit in één labora-
torium in Europa en één in de VS en deed 
dit voor deze studie gratis.) volgens een 
strikt protocol. Tijdens de loop van de kli-
nische test hebben de onderzoekers op 
een gegeven moment ook vastgesteld 
dat een leverancier van Agendia de sa-
menstelling van een reagens wijzigde, 
wat aanleiding gaf tot een herklassering 
voor 162 vrouwen. Dit leidde tot het ver-
groten van het aantal te includeren vrou-
wen om statistisch geldig te kunnen be-
sluiten. Dit bewijst nogmaals hoe delicaat 
genetische analyses zijn.

Op basis van de MammaPrint®-analyse 
kreeg elke vrouw een genetisch profiel 
met één van twee resultaten, een gun-
stig of een ongunstig genetisch profiel. 
Bij een ongunstig genetisch profiel zou 
de kans op metastasen binnen de vijf 
jaar significant hoger zijn dan bij een 
gunstig genetisch profiel.

De tweede modaliteit komt van de klini-
sche validatie van elke patiënt. Voor elke 
patiënt werd dit met behulp van een tool 
– “Adjuvant Online (versie 8.0)” gedaan. 
De indeling in laag risico werd in dit ge-
val gebaseerd op een borstkanker spe-
cifieke overleving zonder systemische 
therapie van meer dan 88% voor estro-
geenreceptorpositieve (ER+) tumoren 
en meer dan 92% voor estrogeenrecep-
tornegatieve (ER-) tumoren. De tumoren 
die hier niet aan beantwoordden werden 
dan als hoog risico geklasseerd.

Vrouwen die klinisch en genetisch in 
de laagrisicocategorie vielen (-/-) werd 
geadviseerd om geen adjuvante chemo-
therapie te nemen als behandelingsmo-
daliteit naast de gebruikelijke therapie. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de 
chemotherapie door zijn ongunstige ne-
venwerkingen de levenskwaliteit ernstig 
negatief beïnvloedt.

Voor vrouwen die daarentegen zowel kli-
nisch als genetisch tot de hoogrisicoca-
tegorie behoorden (+/+) was het advies 
ook eensluidend om aan de behandeling 
adjuvante chemotherapie toe te voegen.
Dan bleven er de vrouwen over die dis-
cordante resultaten hadden: laagklinisch 
en hooggenetisch (-/+) en hoogklinisch 
en laaggenetisch (+/-). Deze groep werd 
gerandomiseerd in ofwel een groep die 
adjuvante chemotherapie aanbevolen 
zou krijgen of geen adjuvante chemothe-
rapie. Voor de patiënten die chemothe-

 CR(+) 3 356 CR(-) 3 337 DISC %

GENR (+) 2.398 1.806 592 8,85

GENR (-) 4.295 1.550 2.745 23,16

Total: 6.693 26,98

CR: clinical risk negative or positive
GENR: genetic risk positive or negative
DISC: disconcordant (-/+ & +/-): Total = 100%

Tabel 1:  Een overzicht van de risico-inschattingen voor  
de geïncludeerde vrouwen.

Tabel 2:  Overzicht van de resultaten, het aantal vrouwen die vijf jaar na 
inclusie in de studie nog steeds vrij zijn van metastasen, op afstand 
met het confidentie-interval (95%).

 CI-Low AV (RoS) CI-High

+/- CT- 92,30 94,40 95,90

+/- CT+ 94,00 95,90 97,20

-/+ CT- 91,80 95,00 97,00

-/+ CT+ 92,90 95,80 97,60

CI-Low: confidence interval 95% lower limit
CI-High: confidence interval 95% upper limit
AV (RoS) rate of survival without (5Y) distant metastasis

Figuur 2:  Eén zone van een slide na hybridisatie met cDNA uit de tumor van 
een patiënt. Een scan van deze vlekjes en de analyse daarvan 
 levert het genetisch profiel en de genetische risicoscore op (laag 
of hoog). Dit is een beeld van de versie van 2007.

Figuur 1:  Een glazen plaatje (slide) waarop zes identieke zones met 1.900 
single-strand DNA (60 basen lang) spots. Elke spot telt een  massa 
moleculen.
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rapie kregen hadden de behandelende 
artsen nog diverse behandelingsmoge-
lijkheden volgens de gebruiken in hun 
instelling en de karakteristieken van 
de tumor (bijvoorbeeld HER2-positief  
versus -negatief).

Eindpunten, bij de beoordeling van een 
klinische test wordt voorafgaand beslist 
over de eindpunten waarop de resulta-
ten met elkaar zullen worden vergeleken. 
In een goede klinische test weten de on-
derzoekers niet tot welke groep de geïn-
cludeerde vrouwen die gerandomiseerd 
zullen worden behoren. De +/+ en de -/- 
vrouwen zijn gekend en krijgen de afge-
sproken adviezen, maar de +/- en de -/+ 
groepen zijn niet in detail gekend. Ze wor-
den gerandomiseerd om al dan niet che-
mo te krijgen. De behandelende arts weet 
alleen welk advies gegeven zal worden.

Het primaire eindpunt is vijf jaar overle-
ven zonder metastasen op afstand. De 
evaluatie hiervan gebeurt op het mo-
ment van de analyse van de resultaten. 
Dan werden nog secundaire eindpunten 
gedefinieerd, globaal overleven (overall 
survival) en ziektevrij overleven. Verder is 
er het aandeel van patiënten die chemo 
kregen op basis van het klinisch risico in 
vergelijking met het genetisch risico.
 

De MINDACT-resultaten
De follow-upduur van vijf jaar werd ge-
haald en het voorziene aantal patiënten 
werd ook gehaald. Tabel 1 geeft een over-
zicht van de resultaten van de risico-in-
schattingen. 

11.288 vrouwen werden tussen 2007 en 
2011 geëvalueerd en 6.693 werden initi-
eel geïncludeerd. De niet-geïncludeer-
den hadden bijvoorbeeld geen geschikt 
weefselmonster voor de analyse. 41% 
van de patiënten (2.745) in de test hoor-
den tot de (-/-)-groep en 27% (1.806 pa-
tiënten) hoorde tot de (+/+)-groep. Deze 
twee groepen werden overeenkomstig 
het protocol geadviseerd om al dan niet 
chemo te krijgen.

8,8% of 592 vrouwen hadden een laag kli-
nisch risico en een hoog genetisch risico 
(-/+) en 1.550 vrouwen (23,2%) hadden een 
hoog klinisch risico en een laag genetisch 
risico (+/-). Deze twee groepen werden ge-
randomiseerd. Van deze vrouwen werden 
er 75 niet aanvaard. 86% van deze vrou-
wen volgden het aangeboden advies. 

Voor 60% van de vrouwen in de trial was 
een analyse op 5 jaar mogelijk. Van de 
(+/-)-vrouwen had 94,7% (CI 92,5-96,2) die 
geen chemo kregen vijf jaar zonder meta-
stasen geleefd, het primaire eindpunt. Of, 
deze vrouwen hadden hetzelfde risico als 
de ‘puur’ laag klinisch risico zoals bij de 
risicobepaling aangegeven. Tabel 2 geeft 
een overzicht van de resultaten (Tabel 2).

Wat zonder meer duidelijk is, is dat deze 
cijfers dicht bij elkaar liggen. Het gemid-
deld verschil in metastasenvrij 5 jaar 
overleven is voor de twee groepen die 
CT+ waren en die chemotherapie kregen 
als onderdeel van hun behandeling was 
slechts 0,1%. In de twee CT- groepen was 
het verschil 0,6%. Indien we kijken naar 
dezelfde groep inzake klinisch risico en 
die al dan niet chemotherapie kregen 
was het verschil voor de groep met een 
hoog klinisch risico 1,5% in het voordeel 
van chemotherapie. De patiënten die op 
basis van het genetisch risico uit de kli-
nische laagrisicogroep werden gehaald 
om chemotherapie te krijgen hadden een 
0,8% betere vijfjaarscore. 
Een alternatieve voorstelling van deze 
resultaten vindt u in figuur 3 (Figuur 3).

Een besluit
Dit is natuurlijk niet de plaats om al dan 
niet te besluiten of de MammaPrint® zin 
heeft in de klinische praktijk. Uit de re-
sultaten zouden we voorzichtig mogen 
afleiden dat voor de vrouwen die op ba-
sis van de klinische risico-inschatting tot 
een laag risico werden ingeschaald het 
weinig bijbrengt om een genetisch risi-
co te bepalen. Het al dan niet geven van 
chemotherapie levert een verschil van 
slechts 0,8% op.

In de andere discordante groep, die met 
een hoog klinisch risico maar hoog of 

laag genetisch risico, loont het om de 
vrouwen met een laag genetisch risico 
toch chemotherapie aan te bieden. Hier-
door wordt hun prognose een beetje be-
ter, zeker voor jonge vrouwen is dat be-
langrijk. De winst is evenwel slechts 1,5%.

Een interessante bevinding is dat van de 
vrouwen die +/+ zijn, zowel klinisch als 
genetisch hoog risico hebben, 90,6% na 
vijf jaar nog vrij zijn van metastasen op 
afstand en dat van de groep vrouwen 
die -/- zijn 97,6% na vijf jaar vrij zijn van 
metastasen op afstand en dit rekening 
houdend met het feit dat de +/+ groep 
chemotherapie kreeg aangeboden en de 
-/- groep niet. Het resultaat voor de dis-
cordante groepen ligt daar tussenin.

Met enige voorzichtigheid bevestigt deze 
grote RCT dat de klinische risico-indeling 
een goed hulpmiddel is om de behande-
ling te sturen. Het genetisch risico ken-
nen voor de vrouwen met laag klinisch 
risico levert niet veel op bij het sturen 
van de beslissing over de behandeling 
(chemotherapie). Voor de groep met een 
hoog klinisch risico bevestigt deze studie 
dat chemotherapie een betere prognose 
oplevert ongeacht het genetisch risico.

Maar, als men ervan uit gaat dat indien 
er een extra 1,5% van de vrouwen met 
(+/-) risico na chemotherapie na 5 jaar 
metastasenvrij zijn de nevenwerkingen 
van chemo niet kan verantwoorden, dan 

kan de MammaPrint® 46% van de kli-
nisch hoogrisicopatiënten voor chemo 
behoeden.

De analyse na 10 jaar kan deze resulta-
ten nog aanzienlijk bijstellen. We zullen 
dus nog wat geduld moeten hebben.

Doelbewust hebben wij in dit hele ver-
haal niet over de kostprijs van deze test 
gesproken. Want er is aan de ene kant 
de wetenschappelijke validatie: levert de 
test het beloofde resultaat de ‘benefit’. 
Aan de andere kant is er natuurlijk de ver-
houding tussen ‘benefit’ en kosten. In dit 
geval gaat het er dan om dat een aantal 
vrouwen geen chemotherapie zal krijgen 
en daardoor ook niet de onaangename 
nevenwerkingen. Aan die chemothera-
pie is uiteraard een kostprijs verbonden 
en zelfs aan de nevenwerkingen is een 
kostprijs verbonden. Daartegenover staat 
dat de overleving zonder metastasen op 
afstand en op vijf jaar een beetje lager zal 
zijn volgens deze klinische test, daar is 
ook een kostprijs aan verbonden. Naast 
dit laatste is er ook de kostprijs van de 
test op zich en die is niet gering. Er is 
geen prijslijst, en aangezien alle bepa-
lingen in één van twee laboratoria van 
Agendia gebeuren, staat het Agendia 
vrij om aan prijsdifferentiatie te doen in 
overleg met de verzekeraars. Daardoor 
gaan prijzen rond die kunnen oplopen 
tot 3.500 euro, maar indien men daardoor 
chemo kan voorkomen spaart men uit-
eindelijk toch nog geld. Rekent men het 
aantal vrouwen uit dat dan toch vroeger 
met metastasen moeten afrekenen, dan 
verdwijnt een deel van het voordeel.

Dit inschatten is het werk van HTA of 
“Health Technology Assessment”, het 
KennisCentrum – Centre d’Expertise 
(KCE) heeft hieraan een verslag gewijd 
(2) (KCE Report 237) dat noodzakelijker-
wijze onafgewerkt moest blijven aan-
gezien de MINDACT-trial bijkomende 
informatie zou opleveren. De resultaten 
(na vijf jaar) zijn er, dus kan het KCE dit 
verslag actualiseren om zo na te gaan of 
en onder welke voorwaarden deze test in 
België zou kunnen worden ingevoerd. ❚

Erik Briers PhD

Referenties
1- A.M. Glass et al. Converting a breast cancer microarray 

signature into a high-throughput diagnostic test; BMC 
Genomics 2006;7:278. doi:10.1186/1471-2164-7-278

2- S. Miguel et al. Gene expression profiling and im-
munohistochemistry tests for personalized manage-
ment of adjuvant chemotherapy decisions in early 
breast cancer – a Rapid Assessment HTA Brussels: 
Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). 2015 
KCE Reports 237 D/2015/10.273/13

3- FDA (USA) – 510(k) k141142 / 70 gene expression 
profile – MammaPrint®

4- F. Cardoso et al. 70-Gene signature as an aid to 
treatment decisions in early-stage breast cancer; N. 
Engl.J.Med. 2016;375:8:717-29. doi:10.1056/NEJ-
Moa1602253

Figuur 3:  Een grafisch overzicht van de vier groepen, CR/GENR, CT+ of CT– 
is chemotherapie ja of neen. Low is de onderste grens van de 
95%-confidentie-interval, high is de bovengrens. Av is het gemid-
deld aantal van de vrouwen in de groep die na vijf jaar nog steeds 
geen metastasen vertonen op afstand. 
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Werkaanbod

Medisch secretaresse zoekt werk.  
7 jaar ervaring bij een oogarts. Regio 
Antwerpen en omstreken. Beschik-
baar vanaf januari 2017.

Mail: annemindel@yahoo.com

Dynamische groepspraktijk dermato-
logie te Liedekerke, is op zoek naar 
een gemotiveerde dokter/dermato-
loog.
Uren en dagen zijn bespreekbaar.
Groot patiëntenbestand, secretari-
aatsmedewerker.
Bij interesse, 0472/20 81 22 of  
praktijk@huidartsvandennest.be

MZG-arts met ruime ervaring in Busi-
ness Intelligence zoekt een nieuwe uit-
daging. mzg.arts@gmail.com

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

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

Huisarts(en) gezocht voor dinsdag 
en/of donderdag, en tijdens onze 
vakantie voor praktijk in Hoboken 
(Impulseo I zone) die naar nieuw en 
groter gebouw verhuist, (huis)artsen 
opleidt, in administratieve onder-
steuning voorziet en voornamelijk 
op afspraak werkt. Indien interesse 
of voor bijkomende inlichtingen, ge-
lieve contact op te nemen via mail:  
bauwens.vanbylen@skynet.be.

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

Deeltijds (4/5de) huisarts gezocht vanaf 
januari ‘17 , voor praktijk in Hoboken
 (Impulseo I zone; huisartsenwachtpost) 
die naar nieuw en groter gebouw ver-
huist, (huis)artsen opleidt, in admi-
nistratieve ondersteuning voorziet en 
voornamelijk op afspraak werkt. 
Indien interesse of voor bijkomende 
inlichtingen, gelieve contact op te ne-
men via mail: bauwens.vanbylen@
skynet.be.

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

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

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

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

JS
27

77
N

ZOEKERTJES

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

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

om samen met onze huidige ploeg van 4 geriaters verder te werken aan ‘state of the  
art’-zorg voor onze patiënten en aan de verdere uitbouw van onze dienst.

Profiel
Van de arts-specialist in de geriatrie (of bijna aan het einde van de opleiding) 
verwachten wij communicatieve vaardigheid en interesse tot multidisciplinaire 
samenwerking.

Nieuwsgierig?
Neem telefonisch contact op met:
dr. Katlijn Van Mulders (diensthoofd geriatrie)  
op +32 52 25 28 87
dr. Raf Jacobs (medisch directeur)  
op +32 52 25 25 15

Profiel
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij met de aanwezige oogartsen in dienstverband samenwerken waarbij 
combinatie met een privéconsultatie mogelijk is. Bij aanvang wordt, indien gewenst, begeleiding voorzien voor 
chirurgische en/of laserbehandelingen. Het beoefenen van een subspecialisatie of de bereidheid tot het aanleren van 
een subspecialisatie binnen de dienst wordt aangemoedigd. Een nieuw chirurgisch dagziekenhuis en een vernieuwde 
polikliniek laten toe aangenaam te werken in een moderne infrastructuur.

Nieuwsgierig?
Neem telefonisch contact op met:
dr. Eric Van Caelenberghe (diensthoofd oftalmologie) op +32 52 25 26 79 
dr. Raf Jacobs (medisch directeur) op +32 52 25 25 15

Kroonveldlaan 50  - 9200 Dendermonde

1arts-specialist GERIATER  
(m│v) deeltijds

1arts-specialist OFTALMOLOOG  
(m│v) deeltijds

Sollicitaties met  
uitgebreid cv richten aan  

mevr. Karen Pieters (algemeen directeur)  
karen.pieters@azsintblasius.be  

en aan dr. Raf Jacobs (medisch directeur)  
raf.jacobs@azsintblasius.be
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De Kliniek Sint-Jan zoekt een arts/specialist 
(m/v) voor de dienst Neurologie: 
Profiel 
■ Tweetalig NL-FR
■ Minimum activiteit van 5/10de per week

Beschrijving van de functie
■ Onderzoek en behandeling van ambulante neurologische patiënten 
■ Zorg voor gehospitaliseerde patiënten, spoedpatiënten en 

intensivecarepatiënten 
■ Deelname aan wachten voor de spoedgevallen en gehospitaliseerde 

patiënten
■ Oprichting van gespecialiseerde raadplegingen (epilepsie, hoofdpijn, 

dementie)

Noodzakelijke competenties
■ Capaciteit om aanvullende neurologische onderzoeken uit te voeren 

of te analyseren (EEG, EMG, halsvaten- en transcraniële echodoppler, 
geëvoqueerde potentialen)

■ Werk gericht op gezondheidsbevordering en het welzijn van de patiënten 
■ Goed zelfbeheer en tijdsplanning
■ Geïnteresseerd in de deelname aan klinische studies, interdisciplinaire 

uitwisseling in het ziekenhuisnetwerk en zijn/haar regio
■ De wens om in het hart van Brussel te werken in een ziekenhuis dat 

verschillende mogelijkheden biedt tot individuele ontwikkeling

Uw kandidatuur en cv kan u sturen naar dr. S. Spencer, medisch directeur, en dr. N. Patsouros, 
diensthoofd Neurologie, Kliniek St Jan, Kruidtuinlaan 32, 1000 BRUSSEL, of via e-mail 
sspencer@clstjean.be en npatsouros@clstjean.be 

Huisarts te Steenhuffel zoekt jonge 
collega wegens vertrek van huidige 
collega. Raadpleging op afspraak, on-
line-agenda, Medidoc, 2 kabinetten, 
georganiseerde weekwacht, wachtpost 
in het weekend. Contact: info@groeps
praktijksteenhuffel.be of 052/30 22 85.

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

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

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

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

Dermatologie praktijk Dr. F. Campae-
rt in Brugge Sint-Kruis zoekt collega 
dermatoloog om de praktijk te ver-

sterken. Nieuwe infrastructuur met  
2 praktijkruimtes. Voor info: frank@
doktercampaert.be of 0477/81.38.32

Medisch materiaal

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

Volledige, zeer grote uitrusting NKO 
¼ prijs
 o.m Grote unit, microscoop KAPS,flex 
laryngoscoop Olympus,Audio +kabine,
Tympano , Acoustische rhinomano-
meter, Stroboscoop Atmos,ENG Difra 
+badjes, Endoscopen
23 neusspecula, 54 oorspecula, sinus-
zuigers, 10 micro oortangetjes enz..
0495/226764 na 19:00

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

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

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

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

Tientallen anatomische platen groot 
formaat te verkrijgen met acupunc-
tuurpunteninfo. Geschikt voor alge-
mene praktijk, acupunctuurpraktijk, 
kinesitherapie,en didactisch gebruik. 

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

meer info?

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

www.azstrembert.be

Momenteel is er een vacature voor een m/v:

Schriftelijke kandidaturen met cv kunnen 
ingediend worden voor 25 oktober t.a.v. 
dhr. W. Baeckelandt, voorzitter Raad van 
Bestuur, AZ Sint-Rembert, Sint-Rembertlaan 
21, 8820 Torhout.

Nadere inlichtingen over de functie bij 
dhr. W. Allemeersch, algemeen directeur, 
(050/23.26.12).

solliciteren?

onze stafonze staf

versterken?onze stafonze stafonze staf

versterken?
versterken?

Kom jij 

Vanuit een supraregionaal netwerk, 
onderhoudt het AZ Sint-Rembert een 
intensieve samenwerking met AZ Sint-
Jan (Brugge). Het AZ Sint-Rembert telt 
211 bedden en beschikt over een uit-
gebreide daghospitalisatie, een gespe-
cialiseerde spoedafdeling met MUG-
functie en een dienst Intensieve Zorgen. 
Er is een ruime uitbouw van een alge-
meen medisch en paramedisch aanbod.

MEDISCH DIRECTEUR / 
HOOFDARTS

HALFTIJDS

HealthHealthHealthHealth
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Op stevig harde kartonbasis, en met 
touw om aan wand te bevestigen. 
Kostprijs te bespreken. 053 783959 

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

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

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

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

Te koop: Welch-Allyn ekg-toestel; os-
cillerende gipszaag; gipsschaar; voor-
hoofdslamp Welch-Allyn; droge lucht 
sterilisator; CoaguChek voor bepaling 
INR op druppel bloed; Epson matrix-
printer voor afdrukken GVVH.
Nadere informatie te bekomen via 
a17560127@gmail.com

Vastgoed

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

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

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

Te huur te Gent nabij de katholieke 
Hogeschool: Gezellig ingerichte rijwo-

ning te huur: keuken , living, bureel , 
badkamer met bad en inloopdouche, 2 
slaapkamers. Ideaal voor jong gezin of 
2 studenten. Vrij vanaf 01.08.2016
Telf: 054.589353

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

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

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

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

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

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

Te Koop ruime dokterswoning met dito 
consultatieruimte, wegens stopzetting 
praktijk . Gratis overname praktijk en 
materieel . Gelegen in Grimbergen , 
centrum van het dorp, rechtover bus-
halte, sporthal ...
Tel 0476/22.03.72

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

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

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

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

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

Vakantie

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

prive parking, fietsberging, digitale TV 
en internet van telenet, volledig inge-
richte keuken met vaatwasser, wasma-
chine en droogkast
 foto’s op aanvraag .

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

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

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

Te huur: Authentiek almhuis in Flat-
tach, Karinthië. Gelegen op 1600m 
hoogte,adembenemend zicht,voorzien 
van comfort.
http : / /a lmhaus-huttenromant ik . 
micazu.nl of 0477 47 93 94

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

mooi appartement te huur Knokke-Zou-
te Kustlaan hoek Driehoeksplein,alle 
confort 3 slaapkamers,fietsenstal-
ling,ook voor korte periodes tel.dr.J.L. 
012.234455

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

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

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

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

Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.
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Gelegenheidsadres:  

MSD Belgium BVBA
Lynx Binnenhof 5
1200 Brussel

Inschrijving verplicht (gratis deelname)  

Op de website:   

www.symposiumdiabetes.be 
of contacteer Rémy Siddiqui:  

rs@vademecom.be  

Diabetes Symposium voor zorgverleners en beleidsmakers  

Naar aanleiding van de Wereld Diabetes Dag nodigen de Diabetes Liga, de Association 
Belge du Diabète (ABD) en MSD Belgium u graag uit op de achtste editie van hun 

Diabetes Symposium

Simultaanvertaling  
voorhanden 

Accreditering  
aangevraagd  

D
IA

B
-1

18
64

69
-0

00
2 

 D
at

e 
o

f 
la

st
 r

ev
is

io
n

: 0
8/

20
16

Een Nationaal Diabetesplan,
 noodzaak of utopie ?

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

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

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

mening van specialisten ter zake op:

Woensdag 9 november 2016 vanaf 18.00 uur

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

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

(Deelname beperkt tot 150 personen.)
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Het aantal opnames, zware pathologie en de 
morbiditeit blijven stijgen in de ziekenhuizen, 
maar het budget is gesloten. “Waar is de tijd 

dat we een jaarlijkse aanpassing van 4,5% hadden en 
dat de honoraria nog meer stegen”, vraagt Peter Degadt 
zich af. “Vandaag stijgen de honoraria met 2,4% en het 
ziekenhuisbudget met minder dan 1,5%. We moeten 
meer doen met minder middelen.”

Het financieringsmechanisme is gebaseerd op activi-
teiten (ligdagen) en prestaties (honoraria). Als er een 
overconsumptie aan technische prestaties ontstaat, 
buigt de medicomut zich daarover en wordt er op be-
sparingen aangestuurd. “Op zich is dat geen probleem, 
maar daardoor geraken we in deficit en proberen we 
het jaar daarop de prestaties en activiteiten op te krik-
ken. Zo kom je in een vrij pervers systeem, als een hond 
die permanent en steeds sneller achter zijn eigen staart 
aan loopt.”

Een op drie ziekenhuizen draait in de rode cijfers, weet 
Degadt (cfr. Maha-rapport), en hij ziet een dualiteit ont-
staan: ziekenhuizen die goed presteren vertonen de 
neiging om beter en beter te presteren om aan de vier 
criteria van de Maha-analyse te beantwoorden. Omge-
keerd hebben ziekenhuizen die achteruitgaan de nei-
ging om te blijven achteruitgaan. Daardoor dreigt een 
soort tweesporenland. “Wij moeten zorgen dat het hele 
land bereikbare zorg aanbiedt. Er wordt gezegd om niet 
altijd te blijven rekenen op de overheid, dus eigenlijk 
dat men zelf moet proberen om meer winst te maken. 
Winstretentie heet dat. Je moet proberen naar 5% winst 
te gaan op je omzet, terwijl we nu ternauwernood flir-
ten met 1%. We maken dus collectief te weinig winst. 
Alle algemene ziekenhuizen in België samen halen 100 
miljoen winst. Als de federale regering 50 miljoen be-
spaart, wordt dat dus al gehalveerd. En hoeveel centen 
zullen we krijgen om de indexsprong te betalen? We zijn 
dus afhankelijk van overheidssubsidies van een over-
heid die ook afhaakt.”
Er is een dieperliggend probleem. “Onze aanbodstruc-
tuur is gebaseerd op een behoefte van vroeger eerder 
dan op een behoefte van de toekomst. Volgens de Oeso 
zal chronische zorg de komende jaren twee derde van 
de ziektelast opnemen. De acute zorg evolueert naar 
steeds meer specialisatie, sub- en superspecialisatie. 
Dus is er nood aan concentratie.”

De paradoxale opdracht is aan de ene kant zorgen voor 
spreiding van basiszorg en aan de andere kant zorgen 
voor concentratie van supergespecialiseerde program-
ma’s. “Dat is geen gemakkelijke opdracht.”

‘Echt een nieuwe wereld’
We schuiven netwerken naar voren als oplossing. “Kli-
nische netwerken: samenwerken tussen ziekenhuizen, 
samenwerken onder elkaar en dan nog met je buren. 
Vroeger moest elk zijn zorgstrategisch plan indienen 
naar aanleiding van een Vipa-dossier. Nu zal het gaan 
over een zorgstrategisch plan Vlaanderen waarbij je 
moet aantonen dat je daar in past. Echt een nieuwe  
wereld. 
De Vlaamse regering zal zeggen: “We erkennen op 
ziekenhuisniveau, maar een aantal dossiers zullen we 
erkennen op netwerkniveau. En voor sommige zaken 
geven we een erkenning waarvoor meerdere netwer-
ken moeten samenwerken, bijvoorbeeld voor zeldzame 
ziektes. Zo’n netwerk is niet iets in de lucht, het heeft 
een participatief bestuur, met evenwaardige partijen. 
Dat is noodzakelijk zodat kleinere ziekenhuizen niet 
in de hoek gedrumd worden. En er moet voldoende  

sturing blijven – lean and mean. We moeten niet naar 
grote bureaucratieën evolueren.”

Minister Vandeurzen gaf een bijkomende impuls van 
32 miljoen per jaar voor het onderhoudsforfait van de 
Vlaamse ziekenhuizen vanaf 2017. “Tenminste als er 
geen problemen opduiken met Europa, maar normaal 
zal dit doorgaan. 150 miljoen was onvindbaar geworden 
in de transfer van middelen bij de staatshervorming. Er 
was 350 miljoen overgedragen voor de engagementen 
van het verleden. We hadden berekend dat we eigenlijk 
500 miljoen kosten hadden om die engagementen te 
kunnen blijven betalen. Dus er was 150 miljoen zoek die 
zal gecoverd worden door de Vlaamse regering, maar 
daar zal nog een hartig woordje over gesproken wor-
den in het interministerieel comité.”

We krijgen, besluit Degadt, een totaal andere wereld. 
“Naast je eigen inbreng zal je voor 100% kredietverschaf-
fing moeten zoeken. Dat is normaal niet moeilijk, wel als 
het op 40 jaar is. Daar zit een knoop. Om te lenen op 40 
jaar betaal je heel hoge interesten, dus je zal op kortere 
termijn moeten lenen. Maar… de waarborg ontbreekt. 
Daar is een oplossing nodig, tenzij de banken de waar-
borg overbodig vinden en alle vertouwen hebben.”

“Belangrijk is ook de spreiding en toegankelijkheid 
voor een goede basisgeneeskunde. Daar zullen we veel 
werk hebben met de 75.000 85-plussers extra in de ko-
mende vier jaar. Netwerken van ziekenhuizen kunnen 
niet werken als de ziekenhuisfinanciering en wetgeving 
op federaal niet worden aangepast. Verder vragen we 
ook wat regelluwte. En om sociaal ondernemerschap 
te stimuleren.” ❚

Raoul De Groote
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❚ PETER DEGADT (ZORGNET-ICURO) OP VAKBEURS HEALTH & CARE ■

‘150 miljoen zoek: hartig woordje praten’
Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, legde op de  
vakbeurs Health & Care in Gent uit hoe de financieringsstromen binnen de  
gezondheidszorg in Vlaanderen veranderen. Opvallend: bij de overheveling  
van middelen tijdens de laatste staatshervorming is voor de ziekenhuizen  
150 miljoen zoek. “De Vlaamse regering zal die coveren, maar daarover  
wordt nog een hartig woordje gesproken in het interministerieel comité.”

BEROEPSNIEUWS

Peter Degadt:  
“We komen in een vrij pervers systeem terecht,  
als een hond die permanent en steeds sneller  
achter zijn eigen staart aan loopt.”
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