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Symposium  
groeit uit tot toptreffen

KLINISCHE BIOLOGIE18-21

 FOCUS DIAGNOSTICA

Kanker 
behandelen

De prachtige omgeving van Dolce Terhul-

pen stimuleerde hoogkwalitatieve infor-

matie-uitwisseling in een ontspannen 

sfeer op het eerste symposium van De Specialist. 
Laten net nu levensbelangrijke regeringsbeslissin-

gen over ziekenhuizen en artsen nakend zijn. 

De openingstoespraak van minister De Block, 

het antwoord van VBS-secretaris-generaal Marc 

Moens en de indrukken van onze columnist Filip 

Dewallens serveren we samen met de laatste 

resultaten van onze enquête ‘arts en ondernemer’. 

U krijgt er een fotoreportage van ons congres 

bovenop. Video’s met take-homemessages:  

www.despecialist.eu.

Pascal Selleslagh
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Nieuwigheden, 
dromen en soa’s

Specialist, quo vadis?

Dr. De Clercq 
over nieuwe 
uitdagingen

 Blz 2-6

Ter gelegenheid van ons 100e nummer vroegen we 100 artsen en/of opinieleiders 

naar de belangrijkste tendens in hun vakgebied en hun mening over  

De Specialist. Vandaag bezorgen we u deel 2.
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Maggie De Block signaleert groeiende spanningen tussen ziekenhuisdiensten onderling door het hoge 

afdrachtenpercentage, maar ze beklemtoont ook dat de ziekenhuizen gefinancierd zullen worden voor 

wat ze presteren. Marc Moens vreest dat de arts door de hervormingsplannen gereduceerd wordt tot 

een ‘technicus’ in de zorgketen…

De minister, onder grote druk door de 

budgetcontrole in Hertoginnedal afgelopen 

zaterdag, vond toch nog een gaatje om 

ons symposium te openen. “Elke arts is een beetje 

manager. Zo voel ik me ook manager van twee grote 

departementen: Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

We staan voor enorme uitdagingen om de kwaliteit 

én de toegankelijkheid én de financiële leefbaarheid 

van ons systeem te waarborgen”, luidde het. “We 

doen het goed, maar met een 12e plaats voor de 

verhouding kosten/efficiëntie kunnen we beter.” 

“Hervormingen minister afgegleden naar besparingen”

France Dammel 

IN
TERACTIEF

 Blz 3

 Blz 2, 4, 5, 9, 10-11
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Kloof tussen bestuur en  
flink deel specialistenkorps

Z es op de tien specialisten voe-
len zich helemaal niet betrok-
ken bij het ziekenhuisbeheer, 

hooguit een kwart wel. De cijfers 
lopen nagenoeg gelijk tussen Neder-
lands- en Franstaligen. De tevreden-
heid over het ziekenhuisbeheer zit in 
dezelfde lijn met een iets gunstigere 
score beneden de taalgrens (28,84%) 
dan erboven (25,88%).

Blijkbaar zit er een serieuze kink in de 
kabel tussen bestuur en artsen, want 
ruim de helft (53,5%) en net niet de 
helft (48%) van de Nederlandstalige, 
resp. Franstalige artsen wil zich wel 
meer inzetten voor dat beheer. 

De bereidheid om zich daarvoor bij te 
scholen ligt wel een flink stuk hoger 
bij de Vlamingen (53,1%) dan bij de 
Franstaligen (42,5%).

Zoals SP 100 al aangegeven willen de 
meeste specialisten een ziekenhuis ge-
leid zien door een arts. Ze vinden de 
positie van de hoofdarts vandaag te 
zwak. Vaststellingen die stroken met 
de indruk dat de kloof tussen bestuur 
en artsen te groot is.

Verzekeringspremie 
vooral voor Franstaligen 
te hoog
Bijna 35% van de Nederlandstalige 
respondenten is van oordeel dat zijn 
medische aansprakelijkheidspremie te 
hoog ligt, ruim de helft (56,25%) vindt 
ze ‘normaal’. Een significant verschil 
met de Franstaligen waar ruim vier 
op de tien menen dat verzekeringen 
te veel vragen en ongeveer evenveel 
geen graten zien in hun premie.
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ENQUÊTE ARTS-ONDERNEMER, 1STE BALANS

Ik voel me voldoende betrokken 
bij het ziekenhuisbeheer

24,23%

59,08%

16,69%

Sterk mee eens

Sterk mee oneens

Geen mening

Het artsenpensioen is…

6050403020100%

36,74%

24,68%

32,91%

2,70%

2,98%

Ruim onvoldoende

Onvoldoende

Voldoende 
omdat ik voldoende opzij 

kan zetten tijdens mijn loopbaan

Ruim voldoende 
omdat ik voldoende opzij 

kan zetten tijdens mijn loopbaan

Niet van toepassing/
geen mening

Met vergrootglas op zoek 
naar uw pensioen
Deze regering zette al voorzichtige 
stappen om het zelfstandigenpensi-
oen op te waarderen, maar die zijn 
blijkbaar nog niet voldoende. Een 
overweldigende meerderheid van 
88% bij de Franstaligen beoordeelt 
zijn pensioen als (ruim) onvoldoende. 
We merken hier een aanzienlijk ver-
schil met de Nederlandstaligen: 79% 
is ontevreden met de hoogte van zijn 
pensioenbedrag. 

Over de hele lijn blijft het artsenpen-
sioen mager, maar het verschil in  
perceptie tussen beide taalgroepen 
moeten we vooral zoeken in de manier 
van anticiperen. 

Nederlandstaligen die het pensioen 
toch voldoende vinden omdat ze ge-
noeg opzij kunnen zetten tijdens hun 
loopbaan, maken een kwart uit. Bij de 
Franstaligen bedraagt die groep amper 
8,2%. Waarmee het cliché bevestigd 
wordt dat Nederlandstaligen meer spa-
ren en/of investeren voor hun oude dag 
terwijl Franstaligen meer van het leven 
willen genieten als het nog kan. Tenzij 
Franstaligen gemiddeld minder verdie-
nen en dus minder opzij kunnen zetten: 
in onze vorige editie belichtten we al 
dat bijna alle specialisten (Nederlands- 
en Franstaligen) aan systematische 
pensioenvorming doen.

Andere enquêteresultaten verschenen  
in SP 99 en SP 100.

1. Na de publicatie van de Rivers-studie 
over EGDT geloofden we dat we elke 

patiënt via een eenvoudig ‘one-size-fits-all-
protocol’ konden behandelen (1). We gaan 
meer en meer naar een gepersonaliseerde, 
geïndividualiseerde aanpak bij complexe 
IZ-patiënten (1).
Ziekenhuizen zullen meer IZ- en 
minder acute bedden hebben door de 

vermaatschappelijking van de zorg. Een 
‘geprogrammeerde’ IZ-afdeling bestaat dan 
minimaal uit 36 bedden. De IZ-afdeling wordt 
een ‘healing environment’ met ruime kamers 
(die zullen aanvoelen als een hotelkamer) met 
groot scherm waarop alle info (labo-uitslagen, 
beeldvorming, trends…). Er is veel licht, op 
het plafond zie ik blauwe lucht en bewegende 
wolken. De kamer straalt rust uit. Er is een 
zetelbed zodat mijn familie altijd bij mij kan 
zijn (2). Bij één druk op de knop verschijnt 
een robot-assistent die snel mijn toestand 
inschat in afwachting van de verpleegkundige. 
Dagelijkse bloedafnames zijn overbodig: een 
sensor onder mijn huid verzamelt continu 
info. Meting van vitale parameters verloopt 
niet-invasief (2). Invasieve beademing zal 
zelden nog nodig zijn en ik krijg continu 
extracorporale long-, lever-, nier- en metabole 
ondersteuning. Alle toestellen zijn verbonden 
met de ICU-cockpit, het artificiële brein dat 
alles opvolgt en de artsen adviseert (3).

2. De Specialist gaat meer en meer 
digitaal met een aparte column rond de 

rol van sociale media in de gezondheidszorg, 
met aandacht voor Free Open Access 
Medical Education (#FOAMed) (4).

Referenties verkrijgbaar op de redactie

Manu Malbrain,  
hoofdarts/diensthoofd 
intensieve zorg ZNA 
Stuivenberg, ZNA St-Erasmus

Marc Decramer,  
gedelegeerd bestuurder  
UZ Leuven

1. Aan de belangrijkste tendensen in de 
pneumologie zal ik mij nu niet meer 

wagen, maar ook in de bedrijfsvoering van 
ziekenhuizen zijn er belangrijke tendensen. 
Op nationaal vlak is de belangrijkste 
evolutie de beweging rond loco-regionale 
netwerken van ziekenhuizen bedoeld om de 
samenwerking tussen ziekenhuizen en de 
zorgkwaliteit te verbeteren. Op internationaal 
vlak is de beweging rond ‘value-based 
healthcare’ belangrijk. Deze methodologie 
bekijkt de uitkomst van een zorgprogramma 
in relatie tot de kosten en zal in de toekomst 
een belangrijke rol spelen in het verbeteren 
van zorgkwaliteit en het onder controle 
houden van de kosten. Zij zal toelaten 
ziekenhuizen onder elkaar te vergelijken voor 
deze parameters. 

2. Van De Specialist verwachten we 
verder het ‘laatste nieuws’ op gebied 

van specialistische geneeskunde en dit op 
medisch, organisatorisch en politiek vlak.

1.    Wat wordt voor u de belangrijkste tendens  
in uw vakgebied de volgende jaren?

 2.  Welke verwachtingen koestert u voor het vakblad  
De Specialist?
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(VERVOLG VAN BLZ. 1)

‘Hervormingen minister  
afgegleden naar besparingen’

“In de toekomst is het belang-
rijk dat ziekenhuizen betaald 
worden volgens hun dienst-

verlening”, ging minister De Block ver-
der. “De onderfinanciering leidde tot  
bizarre mechanismen. Bijvoorbeeld dat 
ziekenhuizen enkel kunnen overleven 
bij een voldoende ‘afdrachtenpercen-
tage’ van de artsenhonoraria. Terwijl  
dat dan weer tot spanningen leidt bin-
nen ziekenhuizen als er gekeken wordt 
naar welke diensten die afdrachten 
moeten vloeien. Nochtans zijn voor pa-
tiënten alle diensten even belangrijk”, 
besloot ze.

Waar moet dat heen?
Dokter Marc Moens had vragen bij de 
geplande hervormingen. In zijn intro 
op het symposium van De Specialist 
vroeg hij zich af welke plaats de arts 
nog krijgt in het nieuwe KB 78 over de 
gezondheidsberoepen. “Waar zullen 
de verantwoordelijkheden liggen? Veel 
blijft nog open.”

Pay for Quality (P4Q), nog zoiets. “Zal 
je minder gestraft worden als je supe-
rieure kwaliteit levert? Toen de minister 
twee jaar geleden haar hervormings-
plan voorstelde, herhaalde ze telkens 
dat P4Q geen besparingen inhield. Van-
daag is haar discours totaal anders. Het 
gaat wel degelijk om een bezuinigings-
maatregel.”

BEROEPSNIEUWS

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

       OSTENIL® gamma
Vermindert gewrichtspijn
   Verbetert gewrichtsfunctie
Behandeling van artrose

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

Dr. Moens vraagt zich af wie zware ap-
paratuur zal financieren. “Dat zullen net-
werken doen, niet meer de ziekenhuizen 
afzonderlijk. En dan neemt de ziekenhuis-
bestuurder de beslissingen. De medische 
raad kan enkel nog een eenvoudig, geen 

verzwaard advies afleveren. Voor ons een 
stevig struikelblok.”
Komt nog bij dat Marc Moens ongerust is 
over de plaats van de arts in dat netwerk. 
“De arts werd een schakel in de zorgke-
ten. In de ministeriële projecten verwordt 

de arts in die keten tot een technicus. 
Maar wij eisen dat hij medebestuurder 
wordt in het netwerk, het ziekenhuis en 
het systeem.”

F.D.

Maggie De Block:  
"Voor patiënten zijn alle diensten 
even belangrijk"
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        Eerste symposium van De Specialist:  enkele blikvangers

Etienne Wauters,  
gedelegeerd bestuurder GZA 
en voorzitter Zorgnet-Icuro

1. De noodzakelijke aanpassing 
van de aanbodstructuur in onze 

gezondheidszorg als antwoord op de noden 
en uitdagingen die zich aandienen. In 2017 
en de jaren daarop zullen de netwerken 
concreet worden; netwerken waarin 
ziekenhuizen zich organiseren in regionale 
samenwerkingsverbanden om taakafspraken 
te maken. Een nieuw wetgevend kader en 

een aangepaste governance moeten de 
samenwerkingsvormen helder verankeren. 
De overheid moet hiervoor een budgettair 
meerjarenengagement aangaan, en stoppen 
met lineaire besparingen. 
Een tweede belangrijke uitdaging wordt zeker 
voldoende geschoold personeel rekruteren. In 
de komende jaren gaat in de zorgsector een 
groot aantal personeelsleden met pensioen. In 
een opnieuw aantrekkende arbeidsmarkt zal 
het zaak worden dat er voldoende instroom 
komt in de zorgsector, en we het personeel 
blijvend kunnen motiveren. 

2. Ik verwacht van een vakblad als  
De Specialist dat het de vinger aan 

de pols houdt van de zorgsector, met een 
kritische blik, voldoende nuance en – naast het 
‘politieke’ nieuws – ook oog voor de vele mooie 
verhalen in de zorg. 

Louis Ide,  
algemeen secretaris N-VA, 
Infectiecontrole AZ Jan 
Palfijn Gent

1. Infectieziekten  – zoals blijkt uit de 
risicoanalyse van het World Economic 

Forum – hebben een grote impact op de 
wereld. Klimaatsveranderingen stuwen 
‘tropische ziekten’ richting het Westen. 
Multiresistente bacteriën zullen onze patiënten 
nog meer teisteren. Toch kan er iets aan 
gedaan worden. Daarvoor moet niet alleen 
naar de (wereld)politiek gekeken worden, 

maar ook naar onszelf. Een goed voornemen 
voor mezelf: nog minder antibiotica (laten) 
voorschrijven!

2. Ik verwacht van De Specialist een 
verdere kritische belichting van al wat 

reilt en zeilt in de politiek, volksgezondheid… 
zowel in ons land als de wereld. Ik verwacht 
van journalisten (in het algemeen) feiten en 
minder (hun) opinies. Journalisten mogen geen 
vrede nemen met woord en wederwoord. Op 
het moment dat de verdediger van vaccins 
enkel het wederwoord krijgt tegen een 
vaccinhater, verliest de wetenschapper al. 
Misschien moeten vakbladen zoals  
De Specialist hun collega’s van de algemene 
pers meer terechtwijzen als ze uit de bocht 
gaan?

▲ Sprekers en organisatoren keuvelend bij de koffie net voor de start.Fo
to
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▲ Minister De Block neemt het woord in het auditorium van de 
Nederlandstalige specialisten.

▼ Aandachtige luisteraars in een sfeervol auditorium.

En dan is het tijd om 
wat bij te praten met 

een hapje en een 
drankje. ▲
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        Eerste symposium van De Specialist:  enkele blikvangers

Michèle Langendries, 
hoofdredacteur Medi-Sfeer

1. Huisartsen moeten in de nabije toekomst 
steeds nauwer samenwerken met 

andere eerstelijnsgezondheidswerkers, om 
het hoofd te bieden aan het groeiende aantal 
patiënten met een complexe zorgvraag. De 
toewijding waarmee het veld investeert in 
initiatieven zoals de pilootprojecten chronische 
zorg, geeft daarom hoop. Het proces kan 
naar mijn aanvoelen sneller als de overheid 
zonder verder uitstel concrete instrumenten 
aanreikt om de interdisciplinaire communicatie 
te versterken, zoals het elektronisch 

patiëntendossier. De huidige demografische 
trends maken de eerstelijnsgezondheidszorg 
onmisbaar. Ik vertrouw erop dat de huisartsen 
de kans zullen grijpen om de spil van dit 
systeem te worden. Op langere termijn 
zullen technologische veranderingen zoals 
gezondheidsapps de taak van de huisarts 
waarschijnlijk moduleren. Maar het moment 
dat machines een behandeling kunnen 
uitwerken met als vertrekpunt een holistische 
perceptie van de patiënt in al zijn complexiteit, 
is veraf – als het er dan ooit komt. Huisartsen 
zullen dus zeker een rots blijven, ook in de 
technologische branding.

2. Dankzij samenwerking met De 
Specialist kan Medi-Sfeer een beeld 

van de zorg scheppen dat het domein van de 
huisarts overstijgt. Regelmatig worden onze 
lezers artikels aangeboden die voortvloeien 
uit het werk van beide redacties. Moge die 
samenwerking zich verder ontplooien.

Wouter De Ploey,  
CEO ZNA

1. Mijn belangrijkste uitdaging bestaat 
erin om ZNA voor te bereiden op de 

toekomst, meer bepaald de netwerkvorming 
in de ziekenhuissector: samenwerken, niet 
alleen om nieuwe erkenningen te krijgen voor 
zware medische toestellen of diensten, maar 
ook om bestaande diensten verder open te 
houden. Als ZNA zijn we daarin koploper en 
tekenden we een groeperingsovereenkomst 
met de GZA-groep. De komende jaren wordt 
die groepering uitgebreid naar alsmaar meer 
medische en ondersteunende diensten van 

beide groepen. Onze nieuwe zorgstrategie 
voor de groepering focust op specialisatie, 
complementariteit van het medisch aanbod, 
een kwaliteitslabel en schaalvoordelen. 
Doorgedreven informatisering en big data 
(ook van patiënt en in social media) worden 
kernthema’s. Nog uitdagend: de financiële 
regelingen en personeelsstatuten van beide 
ziekenhuisgroepen stroomlijnen en investeren 
om die complementariteit te verwezenlijken, 
zeker in een besparingscontext. We doen dan 
ook een warme oproep naar politici om de 
ziekenhuizen bij de netwerkvorming budgettair 
te ondersteunen.

2. Van De Specialist verwacht ik dat 
de redactie ziekenhuizen en artsen 

blijft informeren over de actualiteit in de 
brede zorgsector en kritische artikels 
brengt rond actuele thema’s en nieuwe 
overheidsmaatregelen.

Bloemen voor de 
minister die zich 
vervolgens moet 

reppen naar de zaal 
met Franstalige 
specialisten… 

Minister Bacquelaine 
in gesprek met de 

verantwoordelijke 
uitgever van  

De Specialist,  
dr. Vincent Leclercq. 

… waar ze meteen het woord 
mag voeren. ▼

▲

▲
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T egen Pasen wordt het legistie-
ke ei van de netwerken gelegd. 
Benieuwd. Dan zullen we weten 

hoe de federale overheid de netwerken 
van ziekenhuizen mogelijk en zinvol wil 
maken. Een heikel punt is wat de rol van 
de ziekenhuisartsen zal zijn in deze net-
werken.

Vandaag kennen we de dubbele en po-
lariserende financieringsstroom in onze 
ziekenhuizen. Langs de ene kant is er het 
budget van financiële middelen (BFM), 
dat de kosten van het verblijf van de pa-
tiënten moet dekken. Omdat het BFM te 
klein is, worden er aan de artsen en aan 
de patiënten financiële tussenkomsten 
gevraagd. Naar de patiënten toe is dat 

niet zo eenvoudig omdat de wetgever 
van oordeel is dat het BFM, behoudens 
de wettelijk bepaalde uitzonderingen, 
alle kosten dekt. Dus zelfs al is de tus-
senkomst van de overheid via het BFM 
te laag, dan nog mogen de meerkosten 
van de verzorging niet aangerekend 
worden aan de patiënt.

Conflictueuze  
rechtsonzekerheid
Voor de afhouding van kosten op de 
erelonen is de wetgever wat soepeler. 
Op erelonen zijn evenmin afhoudingen 
mogelijk als die reeds vergoed worden 
door het BFM. Het is wel de ziekenhuis-
bestuurder die moet bewijzen dat de 
kosten niet vergoed worden door het 
BFM. De ziekenhuisarts kan dus steeds 
een factuur protesteren. Omdat de tus-
senkomst van het BFM in de kosten lang 
niet altijd helder geformuleerd is, be-
staat er grote rechtsonzekerheid, zowel 
bij artsen als bij bestuurders. Die onze-
kerheid culmineert vandaag de dag nog 
steeds al te vaak in conflicten die door 
de rechtbank moeten worden opgelost.

Als de afhoudingen van de kosten in een 
procentuele bijdrage op de erelonen uit-
gedrukt worden, dan zijn de spelregels 
eenvoudiger. De medische raad speelt 
dan de rol van schatbewaarder. Procen-
tuele afhoudingen kunnen immers enkel 
verhoogd worden voor zover de medi-
sche raad daarmee instemt.

Welke spelregels zullen er in de netwer-
ken van toepassing zijn? Wat weten we 
vandaag al van die nieuwe financiering? 
Dat de medische zorg opgedeeld zal 
worden in clusters in functie van voor-
spelbaarheid, complexiteit en risico van 
de behandeling. De laagvariabele zorg 
zal vergoed worden door middel van 
een vaste prijs per behandelde patiënt 
en de erelonen zullen worden gebun-
deld per behandeling. Dat betekent dat 
die erelonen ontrafeld en verdeeld moe-
ten worden over de artsen die betrokken 
waren bij die behandeling. Bovendien 
moet ook met het ziekenhuis onderhan-
deld worden, want ook de niet-medische 
kosten van de behandeling zullen vervat 
zijn in de eenheidsprijs. Men moet geen 
zwartkijker zijn om nu reeds de eerste 
vonken van nieuwe conflicthaarden te 
zien. Voor de financiering van de me-
diumvariabele en hoogvariabele zorg  

weten we weinig, behalve dat er wellicht 
vergoedingen zullen zijn voor door- en 
terugverwijzing. Dat sluit dan weer per-
fect aan bij de netwerkgedachte.

Artsen op netwerkniveau
Netwerken zullen bovendien, en meer 
dan oorspronkelijk gedacht, toch hun 
eigen tempo van integratie en invulling 
van governance kunnen bepalen. Het 
netwerkniveau krijgt enkele toegewezen 
bevoegdheden die uiteraard het zorg-
aanbod en de strategie betreffen. Maar 
er wordt blijkbaar ook gedacht aan de 
mogelijkheid om artsen aan te werven 
op netwerkniveau, bijvoorbeeld voor 
behandelingen die enkel op dat niveau 
aangeboden worden. Dat is redelijk revo-
lutionair. Vandaag is een ziekenhuisarts 
wettelijk steeds verbonden aan een zie-
kenhuis. Welk statuut die netwerkartsen 
dan zullen hebben en welke bescher-
mingsbepalingen dan van toepassing 
zijn is niet bekend. Alle andere bevoegd-
heden (de residuaire) zullen door het sub-
sidiariteitsbeginsel op ziekenhuisniveau 
gesitueerd blijven. Er komt een medische 
netwerkraad die bevoegd zal zijn voor 
netwerkaangelegenheden zodat men te-
genstrijdige adviezen van onderliggende 
medische raden kan vermijden. De medi-
sche raden blijven dus gelukkig bestaan.

Welke actiepunten moeten de medi-
sche raden op korte termijn in acht ne-
men? Vooreerst moeten ze betrokken 
worden bij de netwerkconstructie, bij 
de oprichting van het netwerk. 

Op dat moment kan er nog over een ver-
gaande co-governance onderhandeld 
worden, later wordt dat veel moeilijker. 
De medische raden worden, wellicht 
nog meer dan vandaag, de draaischijf 
van de artsenvertegenwoordiging. Zij 
zullen afgevaardigden aanduiden in de 
medische netwerkraad. Deze afgevaar-
digden mogen immers best geen koers 
varen die te ver afwijkt van hetgeen de 
medische raden vooropstellen. Ook de 
bevoegdheid van de medische raden 
om externe bestuurders in het netwerk-
bestuur aan te duiden zou meteen in de 
netwerkconstructie verankerd kunnen 
worden. 

Vergeten we ten slotte de impact niet 
van het medisch investeringsbeleid. 
Wanneer men het idee heeft om investe-
ringsfondsen op te richten op netwerkni-
veau, dan dient men goed te overwegen 
of die fondsen geen beschotten moeten 
hebben, zodat herkomst en toewijzing 
van middelen voor elk netwerkzieken-
huis wat in evenwicht kunnen blijven.

Het grote voordeel van een doorgedre-
ven co-governance met artsen is dat zij 
daardoor noodzakelijk empathie ont-
wikkelen voor het netwerkbeleid. De 
afstand tussen medische werkvloer en 
medische netwerkraad wordt anders te 
groot. Zonder evenwichtige co-gover-
nance ontstaat een verrafeling van de 
artsenvertegenwoordiging, en precies 
die fragmentatie zou de doodsteek zijn 
van het netwerk. ❚

Meester Filip Dewallens
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De financiële co-governance  
van ziekenhuisartsen in netwerken 

De participatie van artsen 
in de governance van 
netwerken is cruciaal 
voor de netwerkgedachte. 
Zonder evenwichtige co-
governance ontstaat 
een verrafeling van de 
artsenvertegenwoordiging, 
en precies die fragmentatie 
zou de doodsteek zijn van 
het netwerk.

COLUMN

Een medische 
netwerkraad zal 
bevoegd zijn voor 

netwerkaangelegenheden 
om tegenstrijdige adviezen 

van onderliggende 
medische raden te  

vermijden.

Meester Filip Dewallens:
“Er wordt blijkbaar gedacht aan de 
mogelijkheid om artsen aan te  
werven op netwerkniveau.”

Men moet geen zwart-
kijker zijn om nu reeds 
de eerste vonken van 

nieuwe conflicthaarden 
te zien.
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Rob van den Oever,  
directeur gezondheidsbeleid CM

JS
30

95
N

Matthias Claeys,  
Vlaams Geneeskundig 
Studentenoverleg (VGSO)

REACTIES

zaterdag
22 april

2017

LOCATIE
Geneeskunde en Farmacie VUB 

Laarbeeklaan 103, 1090 Jette

DEELNAME
Student/ASO/HAIO €15

Anderen €50
Ontbijt, lunch, receptie

ACCREDITATIE
Ethiek en Economie 4 CP

Nationale Vergaderingen 2 CP

INSCHRIJVENwww.medischewereld.be

9:00 PREVENTIE IN DE MEDISCHE WERELD
  Moderatoren: Dr. P. Martens, Huisarts | Prof. dr. P. Hoebeke, UZ Gent
  

  Is sport de remedie tegen fibromyalgie en CVS?
  Dr. E. Joos | Fysische Geneeskunde UZ Brussel

  Waarom campagne voeren tegen darmkanker?
  Dr. L. Colemont | CEO vzw Stop Darmkanker

  Lage rugpijn is geen reden om niet te werken!
  Dr. E. Van de Kelft | neurochirurg AZ Nikolaas

  Arts in Nood: De dokter is op!
  Dr. M. Bafort | voorzitter Begeleidingscommissie Arts in Nood

14.15 DEBAT ETHIEK EN ECONOMIE
  Moderatoren: Dhr. Y. Desmet, HUMO | Prof. Dr. M. Decramer, CEO UZ Leuven

  Agressie tegen artsen: feiten en oplossingen
  Minister J. Jambon, minister van Binnenlandse Zaken
  Prof. dr. M. Deneyer, Medische Deontologie & Bio-ethiek VUB | Dhr. J. Uvin, CEO Praktijk coach
  Dr. R. Van Giel, Voorzitter Domus Medica

  Problematiek rusthuizen: Het Grijze Goud
  Mevr. B. Van Den Heuvel, Kabinet van minister Jo Vandeurzen
  Dr. M. Huylebroeck, CRA & huisarts | Dhr. R. Thomaes, voorzitter Armonea
  Dhr. W. Vertongen, voorzitter FNBV | Dhr. B. Bruggeman, CEO GVO
  Dhr. J. De Muynck, CEO Zorgbedrijf

  15 jaar Euthanasie, wat bij dementie?
  Prof. Dr. W. Distelmans, oncoloog UZ Brussel | Prof. Dr. Em. E. Vermeersch, ethicus UGent
  Prof. Dr. J. Versijpt, neuroloog UZ Brussel | Prof. Dr. Em. P. Schotsmans, priester Aartsbisdom
  Mechelen-Brussel & Medische Ethiek KU Leuven  
  

11.00 DEBAT GEZONDHEIDSZORG 2017
  Moderatoren: Prof. dr. D. Aerden, UZ Brussel | Dhr. G. Tegenbos, De Standaard

  Een kwaliteitsvolle gezondheidszorg nu en in de toekomst
  Minister M. De Block, minister van Sociale Zaken & Volksgezondheid| Dhr. J. De Cock, Administrateur-Generaal Riziv
  Dhr. L. Van Gorp, voorzitter CM | Dhr. P. Degadt, gedelegeerd bestuurder Zorgnet Icuro | Dr. M. Moens, voorzitter BVAS
  Prof. dr. L. Annemans, gezondheidseconoom UGent

  Verder besparen op artsenlonen of mutualiteiten afschaffen?
  Dr. J. Billiouw, OLV Aalst| Mevr. V. Van Peel, NVA | Dhr. P. Callewaert, SocMut
  Toekomst van de ziekenhuisnetwerken
  Prof. dr. M. Noppen, CEO UZ Brussel | Dr. M. Rosseel, ASZ Aalst| Dr. R. Hueting, SGB
  Inperken patiëntvrijheid versus blijvende overconsumptie?
  Mevr. I. Weeghmans, Patiëntenplatform | Dhr. E. Eeckman, UZ Brussel | Dr. D. Van Duppen, PVDA

  Mechelen-Brussel & Medische Ethiek KU Leuven  
  

Wetenschappelijk Steunfonds VUB

PUB10824_A4_NL.indd   1 02/03/17   10:34

1. De Vlaamse studenten 
geneeskunde gaan 2017 in met 

een bang hartje. In september gaat 
namelijk het laatste academiejaar 
van de dubbele cohorte in. Als we 
het beleid van de afgelopen jaren 
evalueren door de ogen van de 
studenten kunnen we alleen maar 
stellen dat het kabinet resoluut 
gebuisd is in zijn voorbereidingen 
hierop. 
De minister heeft zich niet aan 
haar woord gehouden: ze beloofde 

meermaals (zowel in de pers als aan 
ons persoonlijk) werk te maken van 
extra stageplaatsen en stagemeesters. 
Echter worden er enkel extra 
opleidingsplaatsen gecreëerd bij de 
huidige stagemeesters. Hierbij stellen 
we toch de kwaliteit van deze plaatsen 
in vraag: de hoeveelheid pathologie 
groeit namelijk niet mee. Dit is 
problematisch voor 5-6 generaties 
specialisten in opleiding, want ook 
de generaties voor en na de dubbele 
cohorte zullen de opleidingsplaatsen 

met hen moeten delen. Ook de 
hoeveelheid plaatsen is tot op heden 
onvoldoende. 

De dubbele cohorte is al minstens 
6 jaar bekend, het VGSO kaart dit 
al jaren aan bij de overheid maar 
we worden duidelijk aan het lijntje 
gehouden door minister De Block. 
De studenten hebben het gevoel 
dat ze voor het vuurpeloton worden 
gegooid, zonder enige steun van de 
beleidsmakers.

1. Mijn grootste bekommernis: 
de houdbaarheid en 

betaalbaarheid van ons geroemde 
sociaalzekerheidssysteem. De 
zorgvraag neemt toe, de spontane 
groei in de jaarlijkse uitgaven ligt met 
2 à 3% hoger dan de wat artificiële 
groeinormbeperking. Opnieuw dus 
ook een budgetoverschrijding in 2017. 
Gevolg: een verplichte correctie ter 
waarde van de overschrijding.
Waardevolle nieuwe technologie 
zoals trombectomie bij acute 
ischemische stroke blijft ongedekt. 
Dus blijken tariefakkoorden nog zeer 
moeilijk.

Ook de ziekenhuissector kampt met 
groeiende tekorten en een pervers 
systeem van verplichte productiviteit. 
Dat leidt tot supplementenopbod 
en een globale toename van eigen 
kosten voor de patiënt.
Van de aangekondigde hervormingen 
in de ziekenhuisnetwerken en 
-financiering en in de herziening van 
de nomenclatuur zien we weinig 
vorderingen.

Oplossingen vragen politieke moed: 
evidence-based vergoedingen, 
overgebruik afremmen 
(spoedgevallen, antibiotica, medische 
beeldvorming), zorgprogramma’s, 
bedden, functies en infrastructuur 
rationaliseren en patiënt en 
verstrekker responsabiliseren. Deze 
besparingen moet men kunnen 
herinvesteren in de sector. Ook de 
planning van de medical manpower 
moeten we optimaliseren.
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“Je ziet een groter verschil 
tussen de lage en de mid-
deninkomens en -oplei-

dingsniveaus dan tussen de midden 
en hoge inkomens”, zegt hij. “Dat men-
sen met een lager opleidings- en inko-
mensniveau en een andere etnische ach-
tergrond veel kwetsbaarder zijn als het 
op het uitstellen van zorg aankomt, werd 
ook al gestaafd in een voorgaand onder-
zoek. Maar het is nog nooit in 31 landen 
op hetzelfde moment aangetoond voor 
inkomen én opleidingsniveau tegelijk.”

Aculturatie
Een van de redenen waarom sommi-
gen een doktersbezoek langer uitstel-
len, is dat ze moeilijker de weg vin-
den in het gezondheidssysteem. “Bij 
etnische minderheden is een van de 
verklaringen wat men in de literatuur 
‘aculturatie’ noemt. Dat wil zeggen: 
moeite hebben om het zorgsysteem 
van een nieuw land onder de knie te 
krijgen. Of het komt omdat ze in hun 
cultuur gewoon zijn anders met ge-
zondheidproblemen om te gaan, en 
bijvoorbeeld eerder de spoeddienst 
van een ziekenhuis opzoeken.”
Het algemene percentage van zorguit-
stel in de 31 Europese landen bedraagt 
15,6%. België scoort daarin net iets be-
ter dan het Europees gemiddelde: ons 
land schurkt tegen de 16% aan. Est-
land, Hongarije, Litouwen, Macedonië 
scoren heel slecht, met percentages 
tot 25%, de Scandinavische landen en 
Nederland scoren dan weer beter met 
percentages rond de 10%. Turkije rap-
porteert het laagste percentage van 
uitstel met 6,1%. “Waarschijnlijk zijn 
die cijfers zelfs een onderschatting”, 
benadrukt Detollenaere. “We deden 
ons onderzoek in de wachtkamer van 
huisartsen. Dus we bevroegen eigen-
lijk patiënten die al bepaalde barrières 
overwonnen hadden. De echte pro-
bleemgevallen van patiënten die zorg 
uitstellen, hebben we daardoor eigen-
lijk niet kunnen bereiken.”

Verhoogde tegemoet-
koming evalueren
Het financiële aspect scoorde hoog als 
reden waarom patiënten een dokters-
bezoek uitstellen. “Het was een van de 
meest gegeven antwoorden. Ik zag dat 

de toegankelijkheid van de eerstelijns-
gezondheidszorg in een land, maar ook 
de ‘comprehensiveness’, de mate waar-
in het systeem tegemoetkomt aan de 
behoeften van een bevolking, ook een 
invloed hadden.”

Voor de overheid is een belangrijke taak 
weggelegd om het aantal patiënten dat 
de weg naar de zorg vindt, te vergro-
ten, zegt Detollenaere. “Mijn raad aan 
de overheid is om erop toe te zien dat 
elke burger ongeacht zijn inkomen, op-
leidingsniveau of etniciteit gemakkelijk 
tot bij de eerstelijnsgezondheidszorg 

kan komen. Maar de focus moet wel  
liggen op de groep met een laag inkomen, 
een laag opleidingsniveau en/of met een  
etnische achtergrond.”

Wat de overheid nu al invoerde om de 
drempel te verlagen, is het systeem van 
de verhoogde tegemoetkoming. “Onze 
gegevensverzameling dateert van voor 
de tijd dat dat ingevoerd werd, dus er 
zouden zeker nog evaluatieprojecten 
moeten plaatsvinden om te zien of de 
beoogde groep daardoor een bete-
re toegang tot de eerstelijnsgezond-
heidzszorg heeft gekregen. Er is een 
belangrijke taak weggelegd voor de 
contactpersoon tussen die groep en de 
eerstelijnsgezondheidszorg. Het OCMW 
speelt daar vooral voor personen met 
een andere etnische achtergrond al een 
grote rol in, maar ik denk dat het nog 
niet altijd duidelijk genoeg is dat de 
huisarts de gemakkelijkste manier is om 
snel zorg te krijgen.” ❚

Raoul De Groote

JS
30

74
N

Wie laag inkomen heeft,
stelt doktersbezoek vaker uit
Welke invloed hebben inkomen, opleiding en etnische  
achtergrond op het moment waarop je een dokter  
bezoekt? Jens Detollenaere bekijkt voor zijn doctoraat  
de eerstelijnshulp in verschillende landen, en de invloed 
ervan op ongelijkheid in de zorg.

BEROEPSNIEUWS

“Waarschijnlijk zijn 
de cijfers zelfs een 
onderschatting”. 

Methode
De vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg aan de UGent werkt mee aan een grootschalig  
onderzoek dat wordt gecoördineerd vanuit het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. 
Het Nivel zocht in 31 landen coördinatoren voor de dataverzameling die tussen oktober 2011 en december 2013  
plaatsvond via vragenlijsten afgenomen bij 61.931 patiënten en 7.183 huisartsen. 
Uit die gezamenlijke database kon Jens Detollenaere data gebruiken voor zijn doctoraat, waarin hij nagaat hoe goed  
de eerstelijnshulp in de gezondheidszorg georganiseerd is in een land, en in welke mate dat een invloed heeft op de  
ongelijkheid in de gezondheidszorg.
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Postponing a General Practitioner Visit: Describing Social Differences in Thirty-One European Countries. DOI: 10.1111/1475-6773.12669
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REACTIES

1. In de reproductieve 
geneeskunde rukken 

de preïmplantatie genetische 
diagnostiek en screening van 
embryo’s (PGD/PGS) op. Steeds 
meer alleenstaande vrouwen 
tussen 30 en 40 jaar oud laten 
hun eicellen invriezen. Het 
aantal alleenstaanden in onze 
samenleving blijft toenemen en 
vrouwen worden ouder voor ze 

aan kinderen beginnen. We horen 
in de eerstkomende jaren zeker ook 
meer van de politieke dossiers over 
de anonimiteit van gameetdonoren 
en draagmoederschap. Ook zullen 
binnenkort bij ons de eerste 
uterustransplantaties worden 
uitgevoerd. Verder boeken we 
almaar meer vooruitgang op vlak 
van artificiële (stamcelafgeleide) 
zaadcellen en eicellen. 

Een doorbraak op dit terrein zal 
voor een revolutie zorgen in het 
domein van de voortplanting.

2. Wat mij betreft moet  
De Specialist niet alleen 

rapporteren over wat voor 
specialisten zelf belangrijk is, 
maar ook het maatschappelijk 
debat (blijven) aangaan. Ethische, 
juridische en zelfs politieke 
aspecten van de volksgezondheid 
en de gezondheidszorg zijn even 
belangrijk als de zuiver medische 
aspecten.

Irene Vanden Bremt, Harun Yaras. 
FOD Volksgezondheid,  
Hospital Pharmacy-team

1. Farmaceutische zorg is per 
definitie multidisciplinair 

en gebeurt op verschillende 
niveaus van het zorgtraject van de 
patiënt. De afgelopen jaren leidde 
een nauwere samenwerking 
tussen artsen, verpleegkundigen 
en ziekenhuisapothekers tot 

een belangrijke vooruitgang 
in de kwaliteit en de veiligheid 
van de farmaceutische zorg. In 
dat opzicht menen we dat de 
(ziekenhuis)apotheker, met zijn 
kennis en expertise op het vlak 
van geneesmiddelen, een echte 
meerwaarde biedt voor een 
optimale geneesmiddelentherapie.

2.  We zien in het tijdschrift 
De Specialist graag 

aandacht voor farmaceutische 
zorg als concept binnen de 
gezondheidszorg, waarbij een 
multidisciplinair zorgteam de 
geneesmiddelenbehandeling 
in samenspraak met de patiënt 
uitwerkt. Het belang van de rol 
van de ziekenhuisapotheker als 
zorgverlener zou aan de hand van 
praktijkvoorbeelden aangetoond 
kunnen worden.

Thomas Pattyn,  
psychiater.  
Doctorandus UAntwerpen
Hoofdredacteur De Jonge Psychiater

1. De verwetenschappelijking 
van de psychiatrie zet zich 

danig voort. Deze tendens houdt 
ook de succesvolle translatie 
in van deze voortschrijdende 
inzichten naar de klinische 
praktijk. De aandacht moet hierbij 
gevestigd worden op een goede 
basisopleiding in combinatie met 
kwalitatieve nascholing om deze 
snelle evoluties bij te kunnen 
houden. 

Daarnaast moeten de sterke 
kenmerken van de discipline 
psychiatrie behouden 
blijven, zoals de diepgaande 
arts-patiëntcontacten, de 
bredere biopsychosociale 
kijk en de mogelijkheid tot 
psychotherapeutische interventies. 
Kortom: de inhoud van de 
psychiatrie verbreedt, waarbij de 
positie van de psychiater in het 
geneeskundig landschap versterkt 
moet worden.

2. Mijn verwachtingen voor 
De Specialist houden 

in dat dit vakblad de arts-
specialist informeert omtrent 
de vooruitzichten op medisch 
vlak, het becommentariëren van 
juridische en ethische kwesties 
en berichten over de tendensen 
in de organisatie van de zorg. 
Daarbij mag De Specialist (ideeën) 
uitdagen maar moet ze ook 
(mensen) verbinden. Met andere 
woorden: doe zo voort!

1. De volgende jaren zijn 
cruciaal voor de uitbouw 

van de huisartsgeneeskunde en de 
eerste lijn. Belangrijke keerpunten 
zoals de eerstelijnsconferentie 
georganiseerd door minister 
Jo Vandeurzen in 2017 en de 
uitwerking van de proefprojecten 
chronische zorg zullen bepalend 
zijn voor de rol die de eerste lijn 

kan opnemen. Muren en schotten 
moeten daarbij doorbroken 
worden. Vanuit een sterke eerste 
lijn moeten de verschillende 
actoren samen de zorg voor de 
patiënten in een regio opnemen. 
Populatiedenken, kwaliteitsbeleid 
(vanuit data-analyse en peer-
review) om tot een betere zorg te 
komen en ten slotte innovatieve 
en vernieuwende zorgfinanciering 
zijn daarbij cruciale elementen. Een 
ongeziene uitdaging wacht ons.

2. Dit is geen verhaal van de 
specialist of de huisarts 

alleen. Dit is een verhaal dat 
we samen moeten schrijven. 
Belangrijk voor een vakblad als 
De Specialist lijkt mij dan ook om 
voldoende over de muur te kijken 
en te informeren over de evoluties 
in de eerste lijn. Want enkel door 
elkaar te kennen, te begrijpen, te 
weten welke evoluties er spelen, 
kunnen we samen de beste zorg 
voor onze patiënt uitbouwen.

Petra De Sutter,  
hoofd reproductieve  
geneeskunde UZ Gent,  
senator Groen

Roel Van Giel,  
voorzitter Domus Medica

Michel Deneyer,  
vicevoorzitter nationale raad  
Orde der artsen

1. De Orde der Artsen zet de ingeslagen 
weg van vernieuwing voort: streven 

naar meer transparantie, meer professionalis-
me en een betere zorgkwaliteit. Preventie en 
ondersteuning primeren hierbij. Disciplinair 
optreden is enkel op zijn plaats voor hardleer-
se overtreders. 
Het from scratch herschrijven van de Code is 
gestart. De keuze viel voor een bondig werk 
uitgaand van vijf thema’s: privacy, respect, 
integriteit, verantwoordelijkheid en kwaliteit. 
Een compendium wordt toegevoegd als  
memorie van toelichting .
De projecten, opgestart in 2016, met name 
‘arts in nood’ en het opzetten van een agres-
siemeldpunt hebben hun start niet gemist en 
zullen verder worden uitgedragen.
De ‘ivoren toren’ van weleer heeft plaatsge-
maakt voor een ontmoetingsplaats voor alle 
stakeholders. Zo wordt de Orde ingebed in 
het maatschappelijk weefsel en kan zij actief 
meedenken/meewerken aan een gezond-
heidszorg die beantwoordt aan de noden van 
de bevolking.
Hopelijk wordt in 2017 het hervormingsvoor-
stel van de Orde in een wet geconcretiseerd.

2. Correcte informatie blijven verstrek-
ken en een aantrekkelijk blad blijven 

brengen zodat de arts in een oogopslag mee 
is met het reilen en zeilen binnen zijn vakge-
bied.

IN
TERACTIEF

Later bundelen we al deze 
reacties op onze website 

www.despecialist.eu.
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❚ HOE GAAT HET MET U, DOKTER? ■

BEROEPSNIEUWS

‘Toen gooide de patiënt een doosje geneesmiddelen 
naar mijn hoofd!’

“ Hoe gaat het intussen met u, 
dokter?”, vragen de MLOZ zich 
af (1). Vooral huisartsen (20%) 

en specialisten (10%) in opleiding lopen  
risico op emotionele uitputting. 

Gwendolyn Portzky, prof. medische psy-
chologie UGent, onderstreept dat tal van 
factoren aan de basis liggen: van een 
te zware workload tot niet neen kunnen 
zeggen, perfectionisme en andere typi-
sche persoonlijkheidskenmerken. Artsen 
kunnen zo meer geneigd zijn om de ge-
zondheid van hun patiënten voorop te 
stellen dan die van zichzelf. 

Daarnaast is er de groeiende sociale 
druk, eigen aan het artsenberoep, legt 
Lode Goderis (KU Leuven) uit. Artsen 
zijn volgens hem weinig opgeleid om 
aan die druk te weerstaan. Ze kunnen 
ook moeilijk om met mislukking, lijden, 
verlies. Ze vluchten dan vaak in ont-
kenning, voelen zich niet geneigd om 
zich tot een collega-huisarts te wenden, 
als ze er al een hebben. Daarom is het 
van groot belang om hulp te zoeken 
bij collega’s of via teamwork. Er moet 
een vertrouwensklimaat groeien zodat 

gevoelens van twijfel en frustratie een 
uitlaatklep vinden.

Geweldgetuigenis

Toenemende agressie maakt het er niet 
makkelijker op. “Meestal blijft die gelukkig 
verbaal”, zegt dr. Thierry Van der Schue-
ren van de Franstalige Wetenschappelijke 
Vereniging Huisartsgeneeskunde. Helaas 
komt ook fysiek geweld al meer voor. Dr. 
Van der Schueren kreeg er onlangs zelf 
voor het eerst mee te maken. “En dan nog 
met een patiënt die ik al 15 jaar ken: ik had 
het helemaal niet zien aankomen! Zijn 
zus, waarmee hij samenwoont, had tegen 
mij geklaagd over zijn agressie. Daarom 
wou ik hem hulp bieden. Het resultaat? Hij 
gooide zijn doosje geneesmiddelen naar 
mijn hoofd en omdat ik uitweek, sprong 
hij op mij. Ik moest echt vechten om hem 
te overmeesteren. Als een lange en ver-
trouwde patiënt-artsrelatie zo’n onver-
wachte en negatieve wending kan nemen, 
dan is het gevaar nog veel groter voor de 
wachtposten en avondpermanenties.”

Meteen na het uit de hand gelopen 
huisbezoek stapte dr. Van der Schueren 

naar de politie. “Ik legde uit dat ik zelf 
geweld moest gebruiken uit wettelijke 
zelfverdediging. Ik raad mijn collega’s 
aan om een dergelijk incident nooit 
zomaar voorbij te laten gaan zonder 
het aan te geven bij een gerechtelij-
ke instantie of de Orde. Fysiek geweld 
laat altijd sporen na.” Zelfs al loopt het 
‘goed’ af, dan nog komen de betrokken 
artsen er niet zonder kleerscheuren van 
af. “Sommigen raken gedemotiveerd of 
worden zo angstig dat ze het opgeven. 
Zelf voelde ik de nood om erover te  
praten met mijn collega’s… 

Ik bleef me maar afvragen hoe ik het an-
ders had kunnen aanpakken. Daarom is 
het zo belangrijk om preventief actie te 
ondernemen tegen geweld!”

Wie in een ziekenhuis actief is, loopt 
minder risico op patiëntengeweld. Huis-
artsen of specialisten die extra muros 
werken, kunnen hun praktijk alvast beter 
beveiligen. ❚

V.K./P.S.

Noot
1. Het volledige dossier vindt u hier: http://www.mloz.be/

files/HF29-NL.pdf

20% van de artsen is uitgeput. Zowat 
15 jaar na het eerste baanbrekende 
onderzoek in de medische pers over 
burn-out bij artsen is het een breed 
maatschappelijk thema geworden. 
Health Forum van de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen (MLOZ) maakt 

een balans op en kijkt ook naar de 
veranderde werkomstandigheden zoals 

toegenomen agressie.

Frank Weekers,  
hoofdarts AZ Turnhout

Vragen over burn-out, depressie, cvs

I s er een verband tussen global burn-out & Ecologie? Zijn burn-out, 
depressie, cvs… ziektes van onze samenleving? Daarover zullen artsen 
en hulpverleners het hebben, samen met filosoof Bart Chabot, ook 

inspirator van de film Burning-out over een Parijs ziekenhuis.
• van vrijdag 28 april 12u tot zaterdag 29 april 14u,
• in de Heerlijckyt van Elsmeren te Geetbets.

Meer info: 
http://werkintransitie.be/

1. De uitdagingen in onze gezondheidszorg 
zijn niet min. De combinatie van dure 

innovatieve technologie en vergrijzing maakt 
de zorg onbetaalbaar. Verandering is dus een 
must. De visienota ‘De Block’ is een eerste aan-
zet, maar de hervormingen dienen in mijn ogen 
nog radicaler te zijn.
Naast de universele 24/7-toegankelijkheid tot 
de 1e lijn moeten groepspraktijken meer stimuli 
krijgen en de zorg beter coördineren voor chro-
nische patiënten. Men moet hier ook werk ma-
ken van ‘value-based payment’. Maak de zorg 
nog meer datagedreven. De directe toegang tot 
2e en 3e lijn dient kritisch bekeken te worden.
Voor de ziekenhuizen lijken de hervormingen te 

versnellen door een maximale inzet op netwer-
ken, met in een eerste fase een rationalisatiefo-
cus op de materniteit, pediatrie, spoedgevallen 
(reductie van het aantal) en de zorgprogram-
ma’s beroertezorg, traumatologie en complexe 
kankers (centralisatie). 
Blinde besparingen kunnen niet. Daarom 
moeten we kosten en kwaliteit steeds samen 
beoordelen (multidisciplinaire teams,  
transparante kwaliteit- en kostengegevens, 
‘value-based’ financiering, complexe zorg-
programma’s centraliseren,…).
De implementatie is complex maar niet  
onmogelijk. Vooral de wil om te veranderen zal 
bepalend zijn voor succes.

Catherine Rutten,  
CEO van pharma.be

1. ‘Big data’, de interpretatie ervan en de 
digitalisering in het algemeen worden 

steeds belangrijker in de gezondheidszorg, ook 
op het gebied van geneesmiddelen. Gaande 
van de optimalisatie van de productie- en 
distributieprocessen waardoor ze sneller ter 
beschikking van patiënten zullen komen, tot de 
betere opvolging van patiënten. 
Het is ook hoopvol uitkijken naar de verdere 
ontwikkeling van geavanceerde therapieën, 
zoals celtherapie en gentherapie. België be-
schikt over uitzonderlijke knowhow op dat vlak, 
en het Toekomstpact (2015) dat we afsloten 
met de regering biedt een opportuniteit om het 
onderzoek naar en de toegankelijkheid van die 

nieuwe geneesmiddelen te bevorderen. Dit 
versterkt onze wereldwijde reputatie als ‘phar-
ma valley’, en zal ons toelaten om België in de 
toekomst bijkomend te positioneren als ‘digital 
health valley’.

2. We hopen dat De Specialist ook in de  
toekomst even enthousiast de vinger 

aan de pols blijft houden van de wonderlijke 
medische innovaties en vooruitgang, die  
patiënten geneest en/of meer levenskwaliteit 
biedt.
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1. Tendens: de vergrijzing is 
onlosmakelijk gekoppeld 

aan een exponentiële toename in 
orthopedische zorg van patiënten 
met fracturen en degeneratieve 
pathologie waarbij kwalitatieve zorg, 
voldoende reserve voor innovatie en 
gemotiveerde artsen een primordiale 
rol spelen. De onafwendbare en 
broodnodige vernieuwing van 
de ziekenhuisfinanciering dreigt 
deze aspecten uit het oog te 

verliezen, waardoor onze huidige 
gouden standaard van zorg enkele 
klassen riskeert te degraderen. 
Artsenverenigingen dienen meer 
dan ooit inspraak te krijgen bij de 
hertekening van het zorglandschap.

2. De Specialist dient zijn rol als 
communicatieforum tussen 

artsen en beleidsmakers voort te 
zetten met objectieve en onpartijdige 
verslaggeving van de uitdagingen, 
opinies en evoluties.

1. Zoals steeds zal de VGK 
streven naar contacten met 

soortgelijke verenigingen binnen de 
universiteit en andere universiteiten. 
De VGK wil ook een rol spelen als 
mediator tussen de academische 
overheid van de faculteit en de 
geneeskundestudenten. Al wordt 
dit laatste tegenwoordig meer aan 
de Studentenwerkgroep Opleiding 
(SWOP) overgelaten. 
Qua entertainment organiseren wij 
jaarlijkse fuiven. Sportactiviteiten 
worden aan de leden aangeboden 
met onder meer interfacultaire 
tornooien. 
Op academisch vlak verzekert de VGK 
ook in de toekomst een verdeling 
van het nodige cursusmateriaal 
en medische noodzakelijkheden. 

Examenreconstructies worden 
telkens verspreid zodat de studenten 
uit de lagere jaren een idee kunnen 
schetsen over hoe de examens juist 
in elkaar zitten.
Ondanks het feit dat de VGK op de 
(oud)studenten geneeskunde gericht 
is, willen wij een openstaan voor 
iedereen. Universitair, werkend of 
gepensioneerd, geneeskunde of geen 
geneeskunde.

2. Inhoudelijke feedback 
voor De Specialist vind ik 

eerder moeilijk omdat wij weinig 
vertrouwd zijn met dit blad. Laat 
dit dan misschien ook meteen mijn 
voornaamste punt van feedback zijn; 
studenten geneeskunde kennen het 
blad niet of te weinig. 

1. De belangrijkste tendensen 
voor de komende jaren 

zijn het aanwakkeren van het 
sociaal ondernemerschap en 
de uitbouw van verregaande 
samenwerkingsakkoorden. 
Men zal de sector de nodige 
autonomie moeten gunnen 
om bottom-up, dankzij sociaal 
ondernemerschap, de grote 
uitdaging aan te gaan om samen – in 
ziekenhuisnetwerken – bijkomende 
waarde te creëren met gelijke 
middelen. Die waarde zal in zekere 
mate financieel zijn, maar ze zal 
zich voornamelijk uiten binnen 
de verschillende patiëntgerichte 

domeinen zoals de zorgkwaliteit 
en -toegankelijkheid of nog de 
vrijheid van de patiënt om zijn 
zorgbeoefenaar te kiezen en de 
therapeutische vrijheid van deze 
zorgbeoefenaar.

2. Ik verwacht van het vakblad 
De Specialist voor zijn 100 

komende nummers dat het zijn lezers 
op een onafhankelijke manier blijft 
informeren over de evoluties binnen 
de gezondheidszorg en verschillende 
opinies aan het woord laat. Het 
aftoetsen van contrasterende ideeën 
voedt het overleg, wat leidt tot betere 
oplossingen.

1. Ik zie vooral heel veel beweging 
en verandering. De uitdagingen 

zijn talrijker dan ooit: de versterking 
van het kader voor klinische proeven, 
de herziening van de wetgeving 
inzake medische hulpmiddelen, de 
bijdrage aan een correcter gebruik 
van antibiotica, de bijdrage van 
de patiënten in onze evaluaties 
versterken, een actieve rol opnemen 
in de ontwikkeling en het gebruik van 
relevante moderne technologie en 
het groeiende belang van regulatory 
science (het wetenschapsdomein 
gericht op de ontwikkeling van 
nieuwe instrumenten, standaarden 
en methodes die de evaluatie 
van geneesmiddelen optimaal 

faciliteren). Bovendien zal als actieve 
speler in het netwerk van Europese 
geneesmiddelenautoriteiten de 
eventuele verhuis van EMA door 
de Brexit voor ons agentschap 
onzekerheden maar ook 
opportuniteiten creëren.  

2. Bij het Fagg komen de 
beslissingen tot stand in 

overleg met de betrokken sectoren. 
Het is dus van uitermate groot belang 
dat iedereen goed geïnformeerd is. 
Ik wens dan ook dat De Specialist 
zijn trouwe lezers correcte en 
hoogstaande informatie blijft bieden. 
Intussen vieren wij uw honderdste 
nummer en onze tiende verjaardag!

Olivier Verborgt,  
AZ Monica en UZA,  
voorzitter Belgische Vereniging 
Orthopedie en Traumatologie

Xavier De Cuyper,  
administrateur-generaal Fagg 

Frederic Cauwberghs, 
Vlaamse Geneeskundige Kring  
UGent

Dieter Goemaere,  
coördinator Groep algemene 
ziekenhuizen van GIBBIS vzw

Meer reacties in ons volgende nummer
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D at is opmerkelijk wegens de er-
kenning van de voordelen van 
OPAT door Belgische zorgverle-

ners. Deze tegenstrijdige situatie vormde 
het uitgangspunt van de masterthesis 
die apr. Astrid Vantrappen uitvoerde in 
het Imeldaziekenhuis te Bonheiden in 

het raam van de vernieuwde driejari-
ge opleiding Ziekenhuisfarmacie. 

Deze thesis getiteld “Optimalisa-
tie van de aflevering van ambu-
lante parenterale antimicrobi-
ele middelen door de zieken-
huisapotheker in een perifeer 
ziekenhuis” werd door het 
bestuur van de Vlaamse Ver-
eniging van Ziekenhuisapo-

thekers (VZA) bekroond met 
de eerste VZA Award voor beste 

masterthesis. Daarmee benadrukt 
de VZA dat OPAT een actueel the-

ma binnen de gezondheidszorg is en 
wenst zij ziekenhuizen te ondersteunen 
bij het implementeren van dergelijke 
programma’s.

Uit de literatuur blijkt dat OPAT een vei-
lig en doeltreffend alternatief is voor 
een behandeling met intraveneuze anti-
biotica binnen de muren van het zieken-
huis. Door een korter ziekenhuisverblijf 
met OPAT verlaagt het risico op noso-
comiale infecties. OPAT heeft een gun-
stig effect op de kosteneffectiviteit voor 
het ziekenhuis dankzij een lager aantal 
niet-verantwoorde ligdagen en sneller 
vrijkomende bedden. Last but not least 
kan OPAT het comfort en de tevreden-
heid van de patiënt verhogen door een 
snellere hervatting van huiselijke, pro-
fessionele of schoolse activiteiten.

Risicobeheersing
Risico’s verbonden aan OPAT hebben be-
trekking op een lagere graad van super-
visie in de thuissituatie en de betrokken-
heid van een groter aantal zorgverleners 
(eerste en tweede lijn) en mantelzorgers 
in vergelijking met de ziekenhuissetting. 

Mogelijk worden nevenwerkingen, aller-
gische reacties of therapiefalen minder 
snel opgemerkt en bestaat er een risi-
co op onvolledige informatieoverdracht 
tussen alle actoren. 

Implementatie van een gestructureerd 
OPAT-programma is erop gericht om 
bovenvermelde voordelen te realiseren 
en de risico’s optimaal te beheersen. In 
een dergelijk OPAT-programma moet er 
aandacht geschonken worden aan vijf 
sleutelaspecten: 
• wie moet er in het OPAT-team zitten en 

wat zijn hun verantwoordelijkheden; 
• welke patiënten komen in aanmerking 

voor OPAT; 
• welke antibiotica en katheters lenen 

zich tot OPAT; 
• wat is belangrijk bij de monitoring en 

de opvolging van OPAT-patiënten, 
• en hoe kan men het OPAT-programma 

continu verbeteren?

Het OPAT-programma van het Imelda-
ziekenhuis steunt op 5 principes:
• OPAT verloopt multidisciplinair, 

waarbij de microbioloog, de 
ziekenhuisapotheker en de 
behandelende arts de drie spilfiguren 
zijn;

• de patiënt wordt geselecteerd aan 
de hand van vooraf gedefinieerde 
criteria;

• antibiotica en infusen worden zoveel 
mogelijk via de officina-apotheek 
afgeleverd;

• Het toedieningsmateriaal wordt door 
een externe thuiszorgfirma geleverd;

• De procedure wordt door 
informatiebrochures en diverse 
andere documenten ondersteund 
(bv. informed consent, 
gedetailleerd kostenoverzicht, 
voorschrijfrichtlijnen,…). 

Uit het veldonderzoek uitgevoerd in ka-
der van de masterthesis kwamen verder 
nog een aantal knelpunten bij de uitrol 
van een dergelijk OPAT-programma 

naar voren. Die slaan op informatiever-
strekking aan de patiënt en eerstelijns-
zorgverstrekkers, procedures voor de  
zorgverstrekkers in het ziekenhuis, 
de kostprijs voor de patiënt, het zie-
kenhuis en de verzekeringsinstelling, 
en de wetgeving over de aflevering 
van geneesmiddelen. Het uitgewerkt  
OPAT-programma van het Imeldazieken-
huis kwam tegemoet aan de nood aan 
procedures en informatiebrochures. Qua 
kostprijs van OPAT en de wetgeving is 
er echter nood aan een nationaal OPAT- 
programma, zoals dat in andere landen 
reeds bestaat.

Het OPAT-programma wordt onder-
steund door de antibioticabeleidsgroep 
van het Imeldaziekenhuis. Er is een 
structurele samenwerking tussen het 
ziekenhuis en een externe thuiszorgfir-
ma. Een intramuraal online OPAT-plat-
form werd ontwikkeld; het extramu-
raal online platform zit in de pijplijn. 
Sinds de implementatie van het OPAT- 
programma is het aantal OPAT-patiënten 
in de thuissetting in 2016 meer dan  
verdubbeld tegenover 2015. 

Ten slotte werd, in het kader van de 
oproep voor het indienen van piloot-
projecten voor de hervorming van de 
ziekenhuisfinanciering, een consortium 
opgericht. Het Imeldaziekenhuis heeft 
samen met onder andere UZ Gent een 
gezamenlijk voorstel ingediend. Wordt 
dit voorstel aanvaard, dan kunnen de 
toegewezen middelen ingezet worden 
voor de ontwikkeling van een nationaal 
OPAT-programma. ❚

Astrid Vantrappen/P.S.
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OPAT in Belgische ziekenhuizen

De ambulante behandeling 
van patiënten met 

parenterale antibiotica, 
afgekort OPAT (‘Outpatient 

Parenteral Antimicrobial 
Therapy’), is in het 

buitenland courante praktijk. 
In België daarentegen wordt 
OPAT nog maar op beperkte 

schaal toegepast. 

ZIEKENHUISNIEUWS

V.l.n.r.: dr. Annick Smismans 
(microbioloog), dr. Johan 
Frans (microbioloog, voorzitter 
Antibioticumbeleidsgroep), 
apr. Véronique Verheyen 
(hoofdapotheker), apr. Astrid 
Vantrappen (ziekenhuisapotheker, 
winnaar VZA Award beste 
masterthesis), apr. Sandrina von 
Winckelmann (klinisch apotheker, 
promotor masterthesis)

Door een korter 
ziekenhuisverblijf met 

OPAT verlaagt het risico 
op nosocomiale infecties. 

Glaucoom is een oogziekte die 
de oogzenuw geleidelijk en 

onherstelbaar beschadigt en 
uiteindelijk tot blindheid kan leiden. 

Van 12 tot 18 maart is het  
Wereld Glaucoom Week. 

In dat raam organiseert  
de dienst oftalmologie van het UMC 

Sint-Pieter  
vrijdag 17 maart  

van 8.30 tot 16.30 u  
een gratis opsporingsdag.
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Deze intense contacten verlo-
pen bovendien veelal in een 
context, gekenmerkt door we-

tenschap, technologie en innovatie. Het 
zal dan ook een permanente uitdaging 
zijn om de vereiste professionele, daad-
krachtige benadering, die in de regel zal 
gebaseerd zijn op voornamelijk rationele 
afwegingen, voortdurend te blijven kop-
pelen aan een warme en empathische 
ondersteuning. De patiënten leven im-
mers in een jachtige maatschappij ge-
kenmerkt door veel verborgen eenzaam-
heid en minder spontane mantelzorg, en 
zullen steeds meer nood aan dergelijke 
menselijke steun ervaren.

Vertrouwen tussen de patiënt enerzijds 
en de arts (en bij uitbreiding alle zorg-
verstrekkers) anderzijds was steeds een 
kenmerkend aspect van onze gezond-
heidszorg. Het behouden of nog vergro-
ten van dit vertrouwen zal dus wellicht 
in sterke mate afhangen van de wijze 
waarop de arts erin slaagt de meest op-
timale evidence-based behandeling te 
kaderen binnen de concrete leefwereld 
van de betrokken patiënt. Het lijkt me 
weinig waarschijnlijk dat ‘apps’ en an-
dere IT-toepassingen die delicate even-
wichtsoefening zullen kunnen invullen.

Risico op tijd- en 
energieverspilling
Die laatste bedenking brengt ons auto-
matisch bij een nieuwe uitdaging die on-
getwijfeld in sneltempo op ons afkomt. 
Diverse medische apps en IT-toepassin-
gen hebben ongetwijfeld een belangrij-
ke meerwaarde. We kunnen bovendien 
een explosieve toename verwachten. De 

uitdaging zal erin bestaan om de meest 
waardevolle toepassingen te selecteren 
en ze te integreren in de dagelijkse zorg-
verlening, en toenemend ook in de pre-
ventieve zorg. Dat moet oordeelkundig 
en zorgvuldig gebeuren, zoniet bestaat er 
een enorm risico op tijdverlies en ener-
gieverspilling. De medische sector heeft 
mijns inziens bovendien ook een (mede)
verantwoordelijkheid om de patiënt te 
helpen zichzelf te beschermen tegen in-
breuken op de privacy en ongeoorloof-
de commerciële exploitatie van haar/zijn 
medische gegevens. De artsen zullen er 
dus alle belang bij hebben om ook zelf zo 
goed als mogelijk op de hoogte te blijven 
van de IT-mogelijkheden. Een positief ge-
geven is alvast dat zowel artsen + andere 
zorgverstrekkers samen met vertegen-
woordigers van de patiëntenverenigin-
gen participeren in de werkgroepen van 
de zogenaamde ‘eHealth-gebruikers’.
Intussen wordt het systeem van de 
‘hubs’ steeds meer geïntegreerd bin-
nen de EPD’s (elektronische patiën-
tendossiers) van de ziekenhuizen. Dat 
zorgt stilaan voor een zeer performante 
gegevens uitwisseling tussen die diver-
se EPD’s, maar het is bijzonder hoopge-
vend dat ook steeds meer extramurale 
beeldvorming en klinische biologie via 
dit systeem beschikbaar wordt. 

Cruciaal zal zijn dat ook de e-GMD’s van 
de huisartsen kunnen connecteren met 
dit systeem. Gelet op de toch belangrijke 
financiële incentives die reeds werden 
verleend op dit vlak, is dit een realisatie 
die we mogen verwachten/waar we op 
hopen binnen de nabije toekomst.
Vermoedelijk zijn ook de extramuraal 
werkende specialisten vragende partij 

voor een gelijkaardige participatie, maar 
voorafgaand zal men hiervoor een zeer 
terechte vraag voor financiële onder-
steuning dienen in te vullen. Het zou 
de globale volksgezondheid zeker ten 
goede komen indien alle artsen – met 
maximaal respect voor hun wijze van 
praktijkvoering en met gelijkaardige 
ondersteuning – kunnen participeren in 
kwaliteitsvolle dossiervorming die ter 
beschikking kan komen van elke betrok-
ken behandelende arts.

Geen gecentraliseerd  
dossier
Ook hier dienen we er ons opnieuw be-
wust van te zijn dat de onmiskenbare 
voordelen van universeel beschikbare 
en gedeelde medische dossiers het risi-
co op misbruiken vergroten.

De gegevens dienen zeer betrouwbaar 
te worden afgeschermd. Ze moeten es-
sentieel in dienst staan van het welzijn 
en de gezondheid van de patiënt. Ver-
zekeringsinstellingen en ziekenfondsen 
mogen geen toegang hebben tot het me-
disch dossier en er kan evenmin sprake 
zijn van een ‘gecentraliseerd dossier’. 
Het dossier mag evenmin afglijden tot 
een ‘instrument’ waarmee we als bur-
ger beter in de gaten kunnen worden 
gehouden, of kunnen worden aangezet 
om beter in het gelid te blijven. Vrijheid 
moeten we blijvend als een belangrij-
ke waarde koesteren, ook binnen de  
gezondheidszorg.

Ook qua communicatie kunnen we nieu-
we evoluties verwachten. De patiënten 
zijn mondiger en wensen meer betrok-
ken en nog duidelijker geïnformeerd te 
worden. Veelal hebben ze reeds heel wat 
gegevens verzameld via diverse kana-
len, niet het minst via ‘dr. Google’. De 
expertise van de artsen en onze capaci-
teit tot het aanbrengen van nuances en 
correcte duiding bieden ons de unieke 

kans om een centrale en gerespecteerde 
rol te kunnen blijven spelen ten aanzien 
van de patiënt.

Chronic care
Als reumatoloog, die voortdurend in 
contact komt met enerzijds patiënten 
met een ernstig chronisch inflammatoir 
lijden of systeemlijden en anderzijds 
een steeds toenemend aantal patiënten 
die getroffen worden door osteoporose, 
ben ik er mij van bewust dat de aanpak 
van chronische aandoeningen, de zo-
genaamde ‘chronic care’ een bijzonder 
groot aandachtspunt moet worden in 
de komende decennia, zowel zuiver me-
disch als op het vlak van het manage-
ment van die aandoeningen.

Op zuiver medisch vlak neemt het aan-
tal effectieve medische behandelingen 
voortdurend toe, maar jammer genoeg 
zijn we op dit ogenblik nog niet steeds 
goed in staat om adequaat te voor-
spellen welke patiënt meeste baat zal 
hebben bij een concrete behandeling. 
We hebben immers nog onvoldoende 
zicht op de individuele factoren die bv. 
de kans op effectiviteit verhogen, of in 
andere gevallen dan weer het risico op 
bijwerkingen verhogen. Een zeer grote 
medische uitdaging vormt dus het kun-
nen aanbieden van de ideale behande-
ling voor die individuele patiënt.

Op het vlak van ‘management’ is het 
cruciaal dat de overheid zich kan gaan 
inspireren bij die artsen die dagelijks be-
trokken zijn bij de chronische zorg. Veelal 
worden de toekomstige zorgmodellen 
nu uitgewerkt op overlegplatformen en 
tijdrovende studiedagen waarvoor de be-
trokken artsen zich in de regel onvoldoen-
de kunnen vrijmaken. Die kloof overbrug-
gen is een gigantische uitdaging! ❚JS
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De meeste artsen komen voortdurend in contact met  
patiënten op een cruciaal moment in hun leven: geboorte, 
overlijden, trauma, pijn, lijden, levensbedreigende ingreep, 
bij de diagnose van een chronische aandoening die een 
majeure impact zal hebben op hun verder leven, enz. 
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Dr. Luc De Clercq is reumatoloog en 
ondervoorzitter van de Bvas.

Welke uitdagingen komen  
op ons af?

Het dossier mag niet afglijden tot  
een ‘instrument’ waarmee we als 
burger beter in de gaten kunnen 
worden gehouden.
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B ack to the future? Gerontech-
nologie dringt stilaan alle 
domeinen van de geriatrie 

binnen. Denk maar aan communicatie-
technieken, toestellen die het comfort 
verhogen, toestellen die de gezondheid 
bewaken of veiligheidsapparatuur. “Het 
doel van gerontechnologie is uiteraard 
om de kwaliteit van de dienstverlening 
aan onze senioren te verbeteren, maar 
ook en vooral om hun autonomie te ver-
sterken”, benadrukt Olivier Guérin (CHU 
Nice). “De technologie op zich is eigen-
lijk niet belangrijk, wel het gebruik ervan 
en de waardering van de gebruikers”.

De echte vraag is dus of het nuttig is 
voor de patiënt, doeltreffend en ge-
bruiksvriendelijk. Het laatste punt is 
verre van banaal, zoals de ontwerpers 
van tablets voor senioren konden vast-
stellen. Die waren zeer verrast door het 
gebrek aan enthousiasme bij de oudere 
mensen, voor wie de tablets speciaal 
waren ontwikkeld. Na een enquête bleek 
dat niet het concept op zich maar het 
specifieke karakter het probleem vormt. 
Beter een normale tablet (voor de man 
in de straat, zeg maar) die wat werd aan-
gepast (rekening houdend met tremor, 
slecht zicht…), dan een toestel dat stig-
matiseert omdat het anders is.

De manier waarop het nut van deze 
hulpmiddelen wetenschappelijk wordt 
bewezen en hoe wordt beslist om ze 
op de markt te brengen, moet worden 
onderzocht. Daarbij komt nog de vraag 
welk etiket ze moeten krijgen. Er is nood 
aan een gemeenschappelijk methodolo-
gisch kader en een gestandaardiseerde 
taal tussen ontwerper en gebruiker om 
de vijf ontwikkelingsstadia veilig te kun-
nen doorlopen: analyse van de behoef-
ten en vereisten, ontwikkeling van het 
concept, ontwikkeling van het prototype, 
fabricage van het gecommercialiseerde 
product en opvolging van het product 
nadat het op de markt is gebracht. Een 
doeltreffende evaluatie is heel moeilijk 
omdat de technologie razendsnel evolu-
eert en alles dus heel snel moet gebeu-
ren, ook op sociaal-cultureel, ethisch en 
juridisch gebied.

Het belang van de ergonomie
De vraag rond bruikbaarheid werpt zich 
dus op, meer bepaald naar aanleiding van 
een evaluatie van de biosensoren. Deze 
instrumenten kunnen namelijk enorm 
veel voordelen bieden voor de gezond-
heid, maar houden ook risico’s in. We gaan 
er bijvoorbeeld van uit dat alle gegevens 
correct werden ingevoerd. En door het ‘ex-
clusieve’ contact met de machine gaat ook 
de communicatie met de mens verloren. 
Wat kan een arts doen als zijn patiënt, die 
ervan overtuigd is dat hij alle gegevens 
over zijn bloedsuikerspiegel heeft inge-
geven, niet meldt dat hij zich op bepaalde 
momenten onwel voelde? 

In deze context werden de laboratoria 
voor ergonomie op touw gezet. Ergono-
mie is een wetenschappelijke discipline 
die enerzijds gericht is op een inzicht in de 
interactie tussen mensen en systeemcom-
ponenten. Anderzijds is het een beroep 
dat deze theoretische uitgangspunten, 
gegevens en methoden toepast om het 
welzijn van het individu en de prestaties 
van het systeem te optimaliseren. Ergono-

mie is het ontwerp van systemen waarbij 
de mens centraal staat, maar waarbij ook 
rekening wordt gehouden met het gebruik 
en het aanpassingsvermogen van de in-
strumenten. Een hamer is bijvoorbeeld 
een eenvoudig, begrijpelijk werktuig. Maar 
de hamer van een timmerman is niet de-
zelfde als die van een smid, metselaar of 
dakdekker. Het zijn wel allemaal hamers, 
maar ze kunnen niet worden verwisseld.

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

Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Referenties
Guerin O. L’évaluation en gérontotechnologie.
Pelayo S. Ce qu’apporte un laboratoire d’ergonomie dans 
l’évaluation des gérontotechnologies.
Congrès Interrégional et Transfrontalier de Gérontologie, 
Lille, 2-3 februari 2017.

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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Eerste satellieteenheid klinisch 
onderzoek in Jessa
Het aantal klinische onderzoeken stijgt gestaag in ons 
land en daarmee neemt ook de vraag naar vrijwilligers 
toe. Daarom opent de klinische onderzoekseenheid Pfizer 
voor het eerst een strategisch gelegen satellieteenheid in 
het Jessa Ziekenhuis op de campus Salvator in Hasselt.

I n Europa bekleedt België de twee-
de positie in het aantal klinische 
studies, berekend per inwoner. 

En dat aantal stijgt elk jaar. “Daarmee 

neemt ook de vraag naar vrijwilligers 
voor het fase 1-onderzoek toe”, zegt Dirk  
Ramaekers, medisch directeur Jessa. 
“Om de stijgende vraag naar vrijwilli-
gers te kunnen blijven beantwoorden, 
besliste Pfizer tot een eerste satelliet-
eenheid in het Jessa Ziekenhuis.”

Drielandenregio
Kandidaat-vrijwilligers uit Limburg maar 
ook uit Nederland en Duitsland krijgen 
zo vlottere toegang tot klinisch onder-
zoek: tot nu toe moesten ze helemaal 
naar de onderzoekseenheid in Brussel 
afreizen. “De screenings om te mogen 
deelnemen aan klinisch onderzoek, de 
nabespreking en nazorg kunnen van-
af nu in Hasselt”, zegt Ramaekers. “Het 
eigenlijke onderzoek gebeurt wel nog 
in Brussel, maar we willen dat na ver-
loop van tijd ook in ons ziekenhuis laten 
plaatsvinden.”
Pfizer heeft slechts twee centra over de 
hele wereld voor de eerste onderzoeks-
fase van nieuwe geneesmiddelen bij de 
mens. “We hebben er een in New Haven 
in de VS en een in Brussel”, zegt Anna 
Colzi, medisch directeur van Pfizer. “Met 
de allereerste satellieteenheid in Hasselt 
speelt België dus ontegensprekelijk een 
belangrijke rol voor Pfizer.”

‘Druk verkeer vermijden’
Waarom Pfizer precies voor Hasselt kiest, 
is ook te danken aan een andere factor. 
Christian Duby van Pfizer: “In Brussel 
zijn het drukke verkeer en de files niet 
bepaald aantrekkelijk voor vrijwilligers 
uit Limburg. Maar ook mensen uit Ne-
derland, Duitsland en Luxemburg willen 
we via deze satellieteenheid engageren. 
De laatste vijf tot zes jaar verrichtten we 
gemiddeld 30 studies per jaar.”

Duby zag ook gelijkenissen tussen Pfi-
zer en Jessa die allebei ‘quality-driven’ 
zijn. Dat Jessa als eerste algemeen zie-
kenhuis een Niaz Qmentum-award in 
de wacht sleepte, bracht hij nog even in 
herinnering.

Diane Kleinermans, adviseur van Mag-
gie De Block, toonde zich in haar nopjes 
omdat dit alles weer betekent dat Bel-
gië toonaangevend blijft voor klinische 
proeven.
Vrijwilligers moeten minstens 18 jaar oud 
zijn om te mogen deelnemen aan een kli-
nische studie. De vergoeding bedraagt 
zowat 125 euro per 24 uur. ❚

P.S.
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  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identifi cation 
of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse 
reactions. See section 4.8 of SmPC for how to report adverse reactions. 1.NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT, QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Daklinza  30  mg fi lm-coated tablets. 
Each fi lm-coated tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 30  mg daclatasvir. 
Excipient(s) with known effect: Each 30-mg fi lm-coated tablet contains 58  mg of lactose (as 
anhydrous). Daklinza  60  mg fi lm-coated tablets. Each fi lm-coated tablet contains daclatasvir 
dihydrochloride equivalent to 60 mg daclatasvir. Excipient(s) with known effect: Each 60-mg fi lm-
coated tablet contains 116 mg of lactose (as anhydrous).For the full list of excipients, see section 
6.1 of SmPC. 4.CLINICAL PARTICULARS 4.1 THERAPEUTIC INDICATIONS Daklinza is indicated 
in combination with other medicinal products for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) 
infection in adults (see sections 4.2, 4.4 and 5.1 of SmPC). For HCV genotype specifi c activity, see 
sections 4.4 and 5.1 of SmPC. 4.2 POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION Treatment 
with Daklinza should be initiated and monitored by a physician experienced in the management of 
chronic hepatitis C. Posology The recommended dose of Daklinza is 60 mg once daily, to be taken 
orally with or without meals. Daklinza must be administered in combination with other medicinal 
products. The Summary of Product Characteristics for the other medicinal products in the regimen 
should also be consulted before initiation of therapy with Daklinza.

Patient population* Regimen and duration
HCV GT1 or 4

Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis
CP A or B

CP C

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
or

Daklinza + sofosbuvir (without ribavirin) for 24 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)

HCV GT 3
Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks

(see section 5.1 of SmPC)
Recurrent HCV infection post-liver transplant (GT1, 3 or 4)

Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
(see section 5.1 of SmPC) 

Patients with CP A or B cirrhosis
GT1 or 4
GT 3

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks

Patients with cirrhosis Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)

GT: Genotype; CP: Child Pugh *Includes patients co-infected with human immunodefi ciency virus 
(HIV). For dosing recommendations with HIV antiviral agents, refer to section 4.5 of SmPC. Daklinza 
+ peginterferon alfa + ribavirin This regimen is an alternative recommended regimen for patients 
with genotype 4 infection, without cirrhosis or with compensated cirrhosis. Daklinza is given for 
24 weeks, in combination with 2448 weeks of peginterferon alfa and ribavirin: - If HCV RNA is 
undetectable at both treatment weeks  4 and 12, all 3  components of the regimen should be 
continued for a total duration of 24 weeks - If undetectable HCV RNA is achieved, but not at both 
treatment weeks 4 and 12, Daklinza should be discontinued at 24 weeks and peginterferon alfa 
and ribavirin continued for a total duration of 48 weeks. Ribavirin Dosing Guidelines The dose of 
ribavirin, when combined with Daklinza, is weight-based (1,000 or 1,200 mg in patients <75 kg 
or ≥75 kg, respectively). Refer to the Summary of Product Characteristics of ribavirin. For patients 
with ChildPugh A, B, or C cirrhosis or recurrence of HCV infection after liver transplantation, the 
recommended initial dose of ribavirin is 600  mg daily with food. If the starting dose is well-
tolerated, the dose can be titrated up to a maximum of 1,000-1,200 mg daily (breakpoint 75 kg). If 
the starting dose is not well-tolerated, the dose should be reduced as clinically indicated, based on 
haemoglobin and creatinine clearance measurements (see overview). Overview: Ribavirin dosing 
guidelines for coadministration with Daklinza regimen for patients with cirrhosis or post-
transplant: if Laboratory Value/Clinical Criteria of Haemoglobin are >12 g/dl then ribavirin 600 
mg daily, if >10 to ≤ 12 g/dl then ribavirin 400 mg daily, if > 8.5 to ≤ 10 g/dl then ribavirin 200 
mg daily, if ≤ 8.5 g/dl then discontinue ribavirin. If Laboratory Value/Clinical Criteria of Creatinine 
Clearance >50 ml/min then follow guidelines above for haemoglobin, if >30 to ≤ 50 ml/min then 
ribavirin 200 mg every other day, if ≤ 30 ml/min or haemodialysis then discontinue ribavirin. Dose 
modifi cation, interruption and discontinuation Dose modifi cation of Daklinza to manage adverse 
reactions is not recommended. If treatment interruption of components in the regimen is necessary 
because of adverse reactions, Daklinza must not be given as monotherapy. There are no virologic 
treatment stopping rules that apply to the combination of Daklinza with sofosbuvir. Treatment 
discontinuation in patients with inadequate on-treatment virologic response during treatment with 
Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin It is unlikely that patients with inadequate on-treatment 
virologic response will achieve a sustained virologic response (SVR); therefore discontinuation of 
treatment is recommended in these patients. The HCV RNA thresholds that trigger discontinuation 
of treatment (i.e. treatment stopping rules) are presented in Table 3. Table 2: Treatment stopping 
rules in patients receiving Daklinza in combination with peginterferon alfa and ribavirin 
with inadequate on-treatment virologic response
HCV RNA Action
Treatment week 4: >1000 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 12: ≥25 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 24: ≥25 IU/ml Discontinue peginterferon alfa and ribavirin (treatment with 
Daklinza is complete at week 24)

Dose recommendation for concomitant medicines Strong inhibitors of cytochrome P450 enzyme 
3A4 (CYP3A4) The dose of Daklinza should be reduced to 30 mg once daily when coadministered 
with strong inhibitors of CYP3A4. Moderate inducers of CYP3A4 The dose of Daklinza should be 
increased to 90 mg once daily when coadministered with moderate inducers of CYP3A4. See sec-
tion 4.5 of SmPC. Missed doses Patients should be instructed that, if they miss a dose of Daklinza, 
the dose should be taken as soon as possible if remembered within 20 hours of the scheduled dose 
time. However, if the missed dose is remembered more than 20 hours after the scheduled dose, 
the dose should be skipped and the next dose taken at the appropriate time. Special populations 
Elderly No dose adjustment of Daklinza is required for patients aged ≥65 years (see section 5.2 of 
SmPC). Renal impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with any degree 
of renal impairment (see section 5.2 of SmPC). Hepatic impairment No dose adjustment of Dak-
linza is required for patients with mild (Child-Pugh A, score 5-6), moderate (Child-Pugh B, score 
7-9) or severe (Child-Pugh C, score ≥10) hepatic impairment (see sections 4.4 and 5.2 of SmPC). 
Paediatric population The safety and effi cacy of Daklinza in children and adolescents aged below 
18 years have not yet been established. No data are available. Method of administration Daklinza 
is to be taken orally with or without meals. Patients should be instructed to swallow the tablet 
whole. The fi lm-coated tablet should not be chewed or crushed due the unpleasant taste of the 
active substance. 4.3 Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of the 
excipients listed in section 6.1 of the SmPC.Coadministration with medicinal products that strongly 
induce cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) and P-glycoprotein transporter (P-gp) and thus may lead 
to lower exposure and loss of effi cacy of Daklinza. These active substances include but are not 
limited to phenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, rifampicin, rifabutin, rifapen-
tine, systemic dexamethasone, and the herbal product St John’s wort (Hypericum perforatum). 4.8 
Undesirable effects Summary of the safety profi le The overall safety profi le of daclatasvir is based 
on data from 2215 patients with chronic HCV infection who received Daklinza once daily either in 
combination with sofosbuvir with or without ribavirin (n=679, pooled data) or in combination with 
peginterferon alfa and ribavirin (n=1536, pooled data) from a total of 14 clinical studies. Daklin-
za in combination with sofosbuvir The most frequently reported adverse reactions were fatigue, 
headache, and nausea. Grade 3 adverse reactions were reported in less than 1% of patients and no 
patients had a Grade 4 adverse reaction. Four patients discontinued the Daklinza regimen for ad-
verse events, only one of which was considered related to study therapy. Daklinza in combination 
with peginterferon alfa and ribavirin The most frequently reported adverse reactions were fatigue, 
headache, pruritus, anaemia, infl uenza-like illness, nausea, insomnia, neutropenia, asthenia, rash, 
decreased appetite, dry skin, alopecia, pyrexia, myalgia, irritability, cough, diarrhoea, dyspnoea and 
arthralgia. The most frequently reported adverse reactions of at least Grade 3 severity (frequency 
of 1% or greater) were neutropenia, anaemia, lymphopenia and thrombocytopenia. The safety 
profi le of daclatasvir in combination with peginterferon alfa and ribavirin was similar to that seen 
with peginterferon alfa and ribavirin alone, including among patients with cirrhosis. Overview list of 
adverse reactions Adverse reactions are listed by regimen, system organ class and frequency: very 
common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), uncommon (≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000 
to <1/1,000) and very rare (<1/10,000). Within each frequency grouping, adverse reactions are 
presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions in clinical trials Daklinza + 
sofosbuvir + ribavirin (N=203) Blood and lymphatic system disorders: very common: anaemia/ 
Metabolism and nutrition disorders: common: decreased appetite/ Psychiatric disorders: common: 
insomnia,irritability/ Nervous system disorders: very common: headache – common: dizziness, 
migraine/ Vascular disorders:common: hot fl ush/ Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: 
common: dyspnoea, dyspnoea exertional, cough, nasal congestion/ Gastrointestinal disorders: very 
common: nausea – common: diarrhoea, vomiting, abdominal pain, gastrooesophageal refl ux dis-
ease, constipation, dry mouth, fl atulence /Skin and subcutaneous tissue disorders: common: pruri-
tus, dry skin, alopecia, rash/ Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, 
myalgia/ General disorders and administration site conditions: very common: fatigue. Daklinza 
+ sofosbuvir (N=476) Psychiatric disorders: common: insomnia/Nervous system disorders: very 
common: headache – common: dizziness, migraine/Gastrointestinal disorders: common: nausea, 
diarrhea, abdominal pain/ Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, 
myalgia/ General disorders and administration site conditions: very common: fatigue. Laboratory 
abnormalities In clinical studies of Daklinza in combination with sofosbuvir with or without riba-
virin, 2% of patients had Grade 3 haemoglobin decreases; all of this patients received Daklinza + 
sofosbuvir + ribavirin. Grade 3/4 increases in total bilirubin were observed in 5% of patients (all in 
patients with HIV co-infection who were receiving concomitant atazanavir, with Child-Pugh A, B or 
C cirrhosis, or who were post-liver transplant). Description of selected adverse reactions Cardiac 
arrhythmias Cases of severe bradycardia and heart block have been observed when Daklinza is 
used in combination with sofosbuvir and concomitant amiodarone and/or other drugs that lower 
heart rate (see sections 4.4 and 4.5 of SmPC).Paediatric population The safety and effi cacy of 
Daklinza in children and adolescents aged <18 years have not yet been established. No data are 
available.Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after 
authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/
risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected 
adverse reactions via theFederal Agency for Medicines and Health Products. Division Vigilance Eu-
rostation II Place Victor Horta 40, boîte 40. B-1060 Brussels, Site internet: www.afmps.be, e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 7.MARKETING AUTHORISATION HOLDER Bristol-My-
ers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH United 
Kingdom 8.MARKETING AUTHORISA-
TION NUMBER(S) EU/1/14/939/001 
EU/1/14/939/003 Medicine under 
medical prescription. Creation date 
January 2016
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  For the majority of your HCV patients, including 
those with high unmet needs1,2 
 Thanks to a potent, MULTI GENOTYPIC activity1,2 
 In an all-oral, Interferon-free, combination1,2

© 2014 Bristol-Myers Squibb Company
DAKLINZA® is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb and its affiliates

1. Daklinza® (daclatasvir) Summary of Product Characteristics. [insert local details] Bristol-Myers Squibb Company; March 2014. 2. Sulkowski 
MS, Gardiner DF, Rodriguez-Torres M et al. Daclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or untreated chronic HCV infection. N Engl J Med. 
2014;370:211-221. 3. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2014;60:392-420. 4. Swain 
MG, Lai MY, Shiffman ML, et al. A sustained virologic response is durable in patients with chronic hepatitis C treated with peginterferon alfa-
2a and ribavirin. Gastroenterology. 2010;139:1593-1601.

WITH DAKLINZA®, 
THE FIRST NS5A 
INHIBITOR AS YOUR ALLY, 
YOU CAN ACHIEVE CURE*...

Dosages Public Price
Daklinza® 30 mg 1x28 tablets, blist. € 9760,48
Daklinza® 60 mg 1x28 tablets, blist. € 9760,48
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EXTENSION REIMBURSEMENT CRITERIA  
AS OF JANUARY 1, 2017

Genotype 1-6 AND extension to F2 AND F0-F1  
for certain patient populations
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 FOCUS DIAGNOSTICA

Waar het begon

Focus Diagnostica: Prof. Blaton, hoe 
kwam u bij de klinische chemie 
terecht?

Prof. dr. Vic Blaton: Ik ben enkele jaren 
voor de Tweede Wereldoorlog gebo-
ren, waardoor mijn schoolse opleiding 
grotendeels na die oorlog heeft plaats-
gevonden. Toen ik na mijn middelbare 
opleiding moest beslissen over mijn 
verdere studies raadde men mij af om 
geneeskunde te studeren. Ik koos dan 
voor (bio)chemie (wat mij ook afgeraden 
werd). Deze studie lag voor mij dicht bij 
geneeskunde, het zou mij later ook te-
rug laten komen tot de klinische chemie. 
De studies heb ik in 1962 afgerond met 
mijn licentiaatdiploma en in 1965 met 
een doctoraat in de biochemie.

Tijdens mijn doctoraatsonderzoek wer-
den belangrijke technieken in de eiwit-
chemie ontwikkeld. Tijdens mijn post-
doctoraat heb ik dan ook de nieuwe ont-
wikkelingen in elektroforese, ultracentri-
fugatie en chromatografie leren kennen 
en er bijdragen toe geleverd. Voor mij 
was het lipidenmetabolisme daarbij het 
centrale thema. Al deze studies leidden 
in 1973 tot mijn erkenning als klinisch 
bioloog.

Klinische biologie aan het 
AZ Sint-Jan te Brugge

U bent actief gebleven in 
basisonderzoek en in het 
routinelaboratorium?

Eerst kwam ik in Brugge terecht in het 
Simon Stevin Instituut als assistent di-
recteur. Hier kon ik onderzoek naar het 
vetmetabolisme voortzetten, waarbij 
ook werd gewerkt met proefdieren die 
als model konden worden gebruikt om 
de relatie tussen de circulerende lipiden 

en atherosclerose te bestuderen. En dit 
onderzoek ben ik blijven doen in samen-
werking met Belgische en buitenlandse 
academische laboratoria.
In deze bijzonder actieve periode 
werd ik ook aangesteld als professor 
in de medische biochemie aan de KU  
Leuven (1982), en werd ik veelvuldig  
uitgenodigd om gastcolleges te geven 
 in binnen- en buitenland.

Fundamenteel onderzoek is natuurlijk de 
basis van alle ontwikkelingen, maar het 
is nodig om van het laboratorium naar de 
kliniek te stappen. Dat heeft ertoe geleid 
dat ik mee betrokken werd in het schrij-
ven van richtlijnen en met anderen de rol 
van de diverse lipiden (LDL, HDL, VLDL) 
heb kunnen duiden. Met andere Belgi-
sche experts ben ik ook stichtend lid van 
de Belgian Lipid Club, waarvan ik ook  
jarenlang de voorzitter ben geweest.

Klinische biologie 

In uw lange loopbaan in het 
laboratorium heeft u ook veel 
evolutie gezien?

Toen ik in Brugge binnenstapte in het 
ziekenhuis (1977), het fonkelnieuwe zie-
kenhuis, was de klinische chemie nog 
voornamelijk een kwalitatieve en vaak 
semikwantitatieve analytische activiteit. 
Van veel parameters was er van echte 
eenheden nog geen sprake, men gaf het 
resultaat aan met plus- en mintekens.
Toch kwamen al snel de eerste echt 
kwantitatieve metingen en meetsyste-
men in het klinisch laboratorium en de 
eerste pogingen om de kwaliteit te be-
waken. Dat speelde zich dan natuurlijk 
op het eigen laboratorium af, een pool 
van laboratoriumserum werd gebruikt 
om van dag tot dag de kwaliteit te be-
waken. Maar dat maakte dat het resul-
taat tussen laboratoria behoorlijk kon 
verschillen. Bovendien waren veel van 

de reagentia in het eigen laboratorium 
samengesteld, wat ook niet bevorder-
lijk was voor de reproduceerbaarheid 
tussen laboratoria.

Laboratorium- 
standaardisering

Hoe zijn we dan bij externe 
kwaliteitscontrole beland?

Aan een van de eerste voorbeelden van 
standaardisatie hebben wij nog kunnen 
meewerken, de NASA zocht naar een 
techniek voor klinische analyses die ook 
in de ruimte kan werken. Na veel overleg 
is er dan een test gedaan met een elek-
troforesesysteem (Beckman) dat zelfs in 
de ruimte bleek te functioneren, al was er 
een probleem met de meegestuurde sera. 
Het was niettemin een demonstratie dat 
standaardisatie belangrijk was om verge-
lijkbare resultaten te bekomen, ongeacht 
waar de analyse zou plaatsvinden.

Een ander obstakel dat moest worden 
overwonnen en waarvan we vandaag 
de uitlopers nog zien zijn de eenheden. 
Eenheden,vooral deze voor de meting 
van enzymen waar de meettempera-
tuur zo belangrijk is, hebben voor veel  
discussie gezorgd.

Engagement

Standaardisering, eenheden, het doet 
aan internationaal overleg denken?

Het belang van de samenwerking voor 
de klinische chemici was voor mij een 
evidentie. Het zal misschien verbazen 
maar ook toen stonden de onderzoekers 
zeer intensief met elkaar in contact. Er 
was voldoende communicatie om dat 
te doen, alleen was het wat rustiger, een 
brief of fax deed er langer over dan een 
e-mailbericht.

Al in 1988 was ik voorzitter van de Bel-
gische Vereniging voor Klinische Chemie 
(BVKC) en volgde ik van nabij de inter-
nationale ontwikkelingen. Die werden 
vooral voelbaar tijdens de bekende 
‘Pont-à-Mousson-dagen’, mede dankzij 
personen als prof. G. Siest en de Gruyter, 
die de klinische chemie in Europa naar 
een hoger niveau wilden tillen.
Vanuit de Belgische organisatie heb ik 
dan bijgedragen tot de oprichting van de 
‘Federation of the European Societies of 
Clinical Chemistry’ (FESCC) in 1991, die 
verbonden was met de EC4-groep (Euro-
pean Communities Confederation of Cli-
nical Chemistry) die zich vooral met stan-
daardisatie inliet. Het is in dit kader dat 
ik ook bijgedragen heb tot de totstand-
koming van de ISO 15189-norm voor de 
klinische biologie. Deze norm is evenwel 
een sluitsteen, we hebben daarvoor heel 
hard moeten werken aan deelprojecten. 
Deze twee organisaties waren eigenlijk 
gedoemd om samen te smelten, wat in 
2007 ook gebeurde met de oprichting 
van de EFCC, de ‘European Federation 
of Clinical Chemistry’ als een dochteror-
ganisatie van het IFCC. Ik werd de eerste 
voorzitter van deze organisatie die van-
daag als de EFLM of de ‘European Fede-
ration of Laboratory Medicine’ door het 
leven gaat. 38 landen zijn actief lid van 
deze organisatie, en tijdens mijn jaren 
als voorzitter heb ik bijzondere aandacht 
gehad om ook Oost-Europese landen tot 
lidmaatschap te overtuigen.

Besluit
In feite is een interview zoals dit te kort 
om de loopbaan van een man zoals Vic 
Blaton eer aan te doen. Er kan zoveel niet 
aan bod komen, maar aan die constante 
inzet voor laboratoriumgeneeskunde is 
nu een einde gekomen. Wij wensen zijn 
echtgenote en de vele nabestaanden 
veel sterkte in deze moeilijke dagen. ❚

Erik Briers, PhD
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Prof. dr. Vic Blaton 
Gent 7-10-1937 – Brugge 16-02-2017

Prof. dr. Vic Blaton, die op 16 februari 2017 overleed, 
was een grote meneer in de laboratoriumgeneeskunde. 

Niet alleen in België, ook op internationaal niveau 
speelde hij een vooraanstaande rol. Om de vier jaar 

kent de ‘European Federation of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine’ (EFLM) de prestigieuze EFLM-Roche-

award toe aan een persoon die een bijzondere bijdrage 
heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Europese 

laboratoriumgeneeskunde. In 2013 viel deze eer te beurt 
aan prof. dr. Vic Blaton, die verbonden was aan de KU 
Leuven en diensthoofd van het laboratorium klinische 

chemie van het AZ Sint-Jan Brugge. De award werd hem 
plechtig overhandigd tijdens de openingsceremonie van het 

EFLM-congres te Milaan op 19 mei 2013.  
Wij spraken in 2013 met prof. Blaton.

Prof. dr. Vic Blaton

©
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Kanker behandelen met CAR-T-cellen

Het ontstaan van kanker
Kanker is een genetische ziekte die ont-
staat door problemen in het genoom. In 
elke cel van het menselijk lichaam zit het 
complete humane genoom, maar slechts 
een gedeelte ervan is actief. Dat maakt 
dat longweefsel niet transformeert in 
hersenweefsel. Elk weefsel is een soort 
fenotype. Indien hierin bij een celdeling 
een fout ontstaat, ontwikkelt zich dat 
tot een kanker die specifiek gelinkt is 
aan het originele weefselfenotype.

Gelukkig heeft elke cel een aantal mecha-
nismen om fouten bij de deling te corri-
geren. Indien deze mechanismen niet 
correct functioneren (doordat de delings-
fout hierin gebeurt bijvoorbeeld) kan die 
fout blijven bestaan, wat problematisch 
kan aflopen. Bovendien kan zo’n fout ook 
verbeterd worden met een mutatie als 
resultaat, en dat is ook niet de bedoeling.

Bij zo’n mutatie zijn er meerdere resul-
taten mogelijk. De fout kan zo groot zijn 

dat ze enerzijds niet hersteld kan wor-
den en anderzijds een niet-leefbare cel 
oplevert die snel in apoptose zal gaan en 
uit het systeem verdwijnt.
Indien de cel wel leefbaar is kan het 
verschil heel klein zijn, en het verde-
re leven niet storen. Nochtans kan een 
puntmutatie al een probleem opleveren, 
bijvoorbeeld voor een enzym dat minder 
effectief wordt.

Is de cel leefbaar maar als kankercel 
te beschouwen, dan zijn er nog twee 
mogelijkheden. De eerste is dat deze 
nieuwe entiteit antigenen aan zijn ce-
loppervlak gaat tonen in MHC (Major 
Histocompatibility Complex) type 1 of 
2-complexen, die de cel als lichaams-
vreemd laat herkennen door het im-
muunsysteem waardoor antilichamen 
gevormd kunnen worden en cytotoxi-
sche T-lymfocyten (CTL) geactiveerd 
kunnen worden die deze cellen vernie-
tigen. Dit is een systeem waarmee het 
lichaam veel micro-tumoren opruimt.

De andere mogelijkheid is dat het li-
chaam de vreemde nieuwsoortige cel 
niet als vreemd gaat beschouwen en er 
geen actie tegen onderneemt, waardoor 
de microtumor vrij spel krijgt om zich 
te ontwikkelen. Soms is de immuun- 
respons te zwak om de nieuwe celpo-
pulatie snel op te ruimen en groeit de 
tumor uit tot een probleem. 
De tumorcel kan ook het vermogen om 
antigenen aan zijn oppervlak te presen-
teren verliezen, waardoor de normale 

herkenning door de T-celreceptoren niet 
langer kan.

T-cellen
T-cellen zijn een groep cellen die met het 
immuunsysteem te maken hebben en 
hun naam danken aan de plaats waar 
ze uitrijpen, de thymus. Het is een groep 
waarbij de NK-cellen (natural killer cells) 
thuishoren en de T-lymfocyten. 

T-lymfocyten dragen op hun oppervlak 
T-celreceptoren (TCR’s) die antigenen 
kunnen herkennen. Deze receptoren wor-
den gecreëerd op een willekeurige basis, 
contact met herkende antigenen zal T-cel-
len laten uitrijpen en vermenigvuldigen.
Van de T-lymfocyten zijn er die een CD4+-
groep dragen, deze lymfocyten kunnen 
antigenfragmenten herkennen die ge-
presenteerd zijn in een MHC type 2, dit 
zijn T-helpercellen die in samenwerking 
met B-cellen instaan voor de productie 
van specifieke antilichamen.

Andere T-cellen dragen naast de T-celre-
ceptor ook CD8+-moleculen, deze cellen 
herkennen antigenen die in een MHC 
type 1 gepresenteerd worden. Het zijn 
killer-T-cellen (CTL of cytotoxische T-lym-
focyten) die na activatie door contact 
met een antigenpresenterende cel, zo-
als een dendritische cel die een met vi-
rus geïnfecteerde cel heeft opgenomen, 
van het juiste type (antigen komt over-
een met de receptor) deze cel tot lyse 
en apoptose kan brengen. De initiële  

activatie zal de T-cellen laten uitrijpen en 
vermenigvuldigen.

Van beide types T-cellen (en de B-cellen) 
worden zowel plasmacellen gevormd 
die onmiddellijk inzetbaar zijn, als ge-
heugencellen die in een latere fase bij 
een nieuwe blootstelling nieuwe plas-
macellen zullen opleveren.

De NK-cellen (Figuur 1) horen bij het 
natuurlijke immuunsysteem, zij dragen 
aan hun oppervlak receptoren die vast 
gecodeerd zijn in het DNA. In dit geval 
is er geen contact met een antigen no-
dig om een cel tot uitrijping te brengen. 
Natural killer cells doden cellen die een 
herkend signaal dragen door te degra-
nuleren. De granulen bevatten cytotoxi-
sche granzymes en perforines die poriën 
veroorzaken in de gecontacteerde cel.

Worden er dan tumorspecifieke anti-
lichamen gegeven die zich aan de tu-
morcellen binden en via de FCγRIIIa de 
NK-cel binden aan de tumor of normale 
cel (indien deze de antilichamen bindt), 
volgt er een activering die sterker is dan 
het remmende signaal waarna de NK-
cel granines uitsturen die de targetcel 
vernietigen.

Terwijl bij de CTL (cytotoxische T-lym-
focyten) de T-celreceptoren van bij het 
begin uitgeselecteerd worden om geen 
zelfantigenen te herkennen, bezit de NK-
cel een inhiberende receptor. Bij contact 
met een cel die een ligand draagt die 

Kanker is en blijft een 
moeilijk te behandelen 
ziekte. Enerzijds wordt 
kanker vaak in een niet 
of moeilijk geneesbaar 

stadium ontdekt. 
Anderzijds werken veel 
behandelingen slechts 
tijdelijk omdat er zich 
‘resistente’ varianten 

ontwikkelen. Beloftevolle 
therapieën voegen soms 

maar enkele maanden 
toe aan het leven van de 

patiënt en dat soms tegen 
zeer hoge kosten.

Veel hoop gaat nu naar 
immunotherapieën, 
vooral deze waarbij 

de trefzekerheid van 
de herkenning van de 

kankercel gepaard gaat 
met de vernietiging ervan. 
Er zijn heel wat modellen 
ontwikkeld, en hier willen 

we het over de CAR-
T-celtherapie hebben, 

waarbij T-cellen worden 
uitgerust met chimere 

antigeenreceptoren. We 
moeten in dit  

artikel evenwel redelijk 
elementair blijven.

Figuur 1: Onder normale omstandigheden (A) detecteert de NK-cel de aanwezigheid van antigenen gepresenteerd in 
een MHC-I-complex van een gezonde cel, waardoor een afremmend signaal gegenereerd wordt. In een kankercel 
wordt er gelijktijdig ook een activeringssignaal gegenereerd, indien dit zwakker is dan het afremmende signaal 
wordt de kankercel niet aangevallen.
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herkenbaar is voor een NK-cel, bindt de 
NK-cel aan deze cel en zal ze door degra-
nulatie de doelcel tot apoptosis brengen. 
Indien deze cel een normale cel is, pre-
senteert deze laatste ook zelfantigenen 
in MHC-I-complexen, die binden met de 
inhiberende receptor op de NK-cel die 
daardoor niet overgaat tot degranulatie 
en vernietiging van de gebonden cel.

Dubbel signaal voor actie 
bij CTL
CD8+-cytotoxische T-cellen (CTL’s) zijn bij-
zonder krachtige vernietigingsmachines, 
het is daarom ook belangrijk deze in te 

tomen. Ze zijn zeer belangrijk voor de be-
scherming tegen virale infecties. Cellen 
die door een virus geïnfecteerd worden 
presenteren virale antigenen in MHC-I-
complexen aan hun celmembraan. En 
deze kunnen herkend worden door de 
TCR’s. Maar dit signaal is niet voldoen-
de om de CTL’s te activeren. Eén van de 
activeringsroutes verloopt via rijpe den-
dritische antigeenpresenterende cellen 
(APC). Zij produceren IL-2, dat noodzake-
lijk is voor proliferatie en differentiatie.

De andere route naar stimulering vereist 
acties van de CD4+-effectorcellen. Deze 
herkennen de antigenen gepresenteerd 

in MHC-II-complexen op APC’s. Via diver-
se stimulerende signalen tussen de den-
dritische cel en de CD4+-T-cel produceert 
deze IL2, die de CD8+-T-cellen stimuleert 
tot proliferatie waardoor deze CD8+-T-
cellen zelf grote hoeveelheden IL-2 gaan 
produceren en zichzelf stimuleren.

Interactie tussen een CD8+-effectorcel en 
een antigeenpresenterende cel start met 
de herkenning van een gepresenteerd 
antigeen door de TCR. Tussen de APC en 
de T-cel kunnen andere signalen de in-
tensiteit van de interactie beïnvloeden. 
Er is het B7(CD86)-CD28-activatiesignaal 
en er zijn de B7(CD80)-CTLA-4 en PD-L1-
PD1 (Programmed cell death-1 en zijn 
ligand) afremmende signalen. Bij tumor-
behandelingen is er al aanzienlijk succes 
geboekt door het uitschakelen van het 
CTLA-4-afremmend signaal (Figuur 2)

Werkhypothese: waar 
willen we naartoe?
Het doel wordt het celdodend vermogen 
van CTL-cellen te gebruiken om tumor-
cellen te vernietigen. Daarbij moeten we 
cytotoxische T-cellen hebben die een tu-
morcel herkennen en zich er aan kunnen 
binden. Na binding moeten deze T-cellen 
voldoende gestimuleerd worden om zich 
te vermenigvuldigen om een duurzame 
respons te realiseren. Hiervoor worden 
bij voorkeur zowel plasmacellen (effec-
torcellen) als geheugencellen ingezet.

De receptor, het docking 
station!
In de normale immunologie wordt de 
T-celreceptor gebruikt om de binding 
tussen de CTL en de tumor te realise-
ren. Aangezien niet alle tumorcellen 
antigenen presenteren in MHC-I-com-
plexen, komt er van een binding niet 
steeds iets in huis. Maar deze tumorcel-
len zijn wel bezet met heel wat andere 
moleculaire structuren die door middel 
van een antilichaam herkend kunnen 
worden (Figuur 3).

Bij CAR-T-applicaties wordt er vaak ge-
bruikgemaakt van geïntegreerde anti-
lichamen als receptor, waardoor de TCR 
niet langer relevant is. Er wordt daarbij 
een construct gemaakt van het hyper-
variabele deel van zowel de zware als 
de lichte keten. Dit moleculair geheel 
wordt via een soepele verbinding aan 
het transmembraangedeelte gebonden, 
hiervoor kan het scharnierelement van 
een IgG gebruikt worden. De beweeg-
lijkheid is belangrijk, het T-celmembraan 
staat vol van deze speciale receptoren, 
waardoor een tumorcel door meerdere 
receptoren kan gevat worden.

Het ‘endogedeelte’ binnen 
de cel
Dit gedeelte moet zorgen dat er een 
chemisch signaal ontstaat na binding 
tussen de receptor en een tumorcel. Van-
daag wordt er veel gebruikgemaakt van 
de CD3-zeta-component. Deze bevat 3 
ITAM’s die ook instaan voor de activa-
tie-proliferatie na de ‘gewone’ TCR-geba-
seerde immunologische reactie. Om het 
signaal te versterken worden andere mo-
leculen toegevoegd zoals CD28 en OX40, 
die ook de vorming van geheugencellen 
kunnen bevorderen.

Met andere woorden
Het idee is eenvoudig, en met wat ge-
netische hoogstandjes moet het luk-
ken. Om in een cel een nieuw onder-
deel in te bouwen dat daarna zichzelf 
voortzet in dochtercellen, moet dat via 
de klassieke genetische route verlopen. 
Met andere woorden, we moeten een 
cassette creëren met het DNA dat voor 
het complete moleculair element (van 
receptor- tot endodomein) codeert. Dit 
element moet dan op een geschikte 
wijze in de cellen gesmokkeld worden, 
via bijvoorbeeld een retrovirale of lenti-
virale route. Er is ook met RNA gewerkt, 
maar dat is niet geschikt als een lange 
persistentie beoogd wordt.

De praktijk
Stap één, T-cellen oogsten
Bij CAR-T-celtherapieën wordt gebruik-
gemaakt van de T-cellen van de patiënt 
zelf. Daarvoor wordt bloed afgenomen 
waaruit daarna de juiste cellen worden 
afgezonderd. In de laatste fase wordt dat 
gedaan door immunologisch met be-
hulp van antilichamen op microbolletjes 
bijvoorbeeld de geschikte subpopulatie 
CD8+-T-cellen te verzamelen. 

Stap twee, T-cellen 
activeren en 
vermenigvuldigen
Na de afname van het bloed en de op-
zuivering zijn er nooit voldoende T-cel-
len om daar ook een therapie mee te 
starten. In het startmengsel bevinden 
zich nog steeds meerdere subtypes, 

Figuur 2: Een cytotoxische T-cel (CTL) in contact met een tumorcel.  
De tumorcel presenteert tumorspecifieke antigenen in een MHC-I-complex 
aan zijn oppervlak. Deze worden gedetecteerd door de TCR, waardoor 
de twee cellen met elkaar verbonden worden. Het tweede activerende 
signaal komt van B7-CD28-contact en leidt tot celdood. CTLA-4 en PD-1 zijn 
afremmende signalen waardoor de tumorcel niet vernietigd wordt. Door 
deze met gepaste antilichamen te blokkeren blijft het vernietigen van de 
tumorcellen doorgaan.

Figuur 3: Naast elkaar een normale cytotoxische T-cel en een CAR-T-cel met een gemodificeerde receptor. De TCR-
receptor in de linkerfiguur die met een in een MHC-I-complex gepresenteerd antigeen bindt, is vervangen door 
het hypervariabel deel van specifieke antilichamen gebonden aan activerende modules in de figuur rechts. Deze 
receptor zal binden aan een specifiek moleculaire structuur aan het tumorceloppervlak



I 21 

De Specialist 101 ❚ 16 maart 2017www.despecialist.eu

 FOCUS DIAGNOSTICA

maar bijvoorbeeld allemaal met het 
CD8+-kenmerk. Dat wil zeggen dat 
er ook geheugencellen tussenzitten, 
evenals gewone effector- of plasma-
cellen. Deze cellen kunnen allemaal 
andere TCR’s hebben, maar dat is geen 
punt want het is de bedoeling zelf een 
receptor toe te voegen.

In het gewone leven worden de T-cel-
len geactiveerd door hun contact met 
antigeenpresenterende cellen, in deze 
in-vitrotoepassing kan men kunstmati-
ge APC’s gebruiken. Alternatief kunnen 
magnetische latexdeeltjes met anti-
lichamen eveneens gebruikt worden.  

En er worden steeds meer mogelijk-
heden ontwikkeld.

Genetische verbouwing 
van de T-cellen
DNA-manipulatie wordt gebruikt om de 
nieuwe cellen van het nieuwe receptor-
complex te voorzien, zodat alle dochter-
cellen dezelfde eigenschappen hebben.
De technieken zijn behoorlijk complex 
maar bekend. We mogen daarbij niet ver-
geten dat er telkens maar voor één pati-
ent gewerkt wordt. Bij het integreren van 
het DNA in het celgenoom bestaat de 
kans op mutatieschade (Figuur 5).

Vermenigvuldigen van de 
gemodificeerde CAR-T-
cellen, afwerken
Bijna de laatste stap waarbij de cellen 
opnieuw mogen aangroeien tot een 
geschikte densiteit. Daarna moeten de 
cellen afgezonderd worden en klaarge-
maakt voor een infusie in de patiënt. 
Uiteraard zijn er kwaliteitscontroles no-
dig, zoals aantal cellen in het preparaat, 
zuiverheid van de celpopulatie, steriliteit 
enzoverder.
Nu kan de patiënt behandeld worden 
door middel van een eenvoudige trans-
fusie van zijn eigen gemanipuleerde en 
opgekweekte CAR-T-cellen.

Dit proces zoals het hier uiteengezet 
wordt is behoorlijk complex en moet in 
zéér gecontroleerde laboratoria uitge-
voerd worden. Tot vandaag wordt dat 
meestal in academische laboratoria ge-
daan, de industriële units beginnen te 
komen. Daarbij speelt het feit dat er voor 
elke patiënt een specifiek eigen product 
wordt gemaakt, uiteraard een rol.

Acute lymfatische 
leukemie (ALL), een 
voorbeeld
ALL is een vorm van leukemie die op alle 
leeftijden kan voorkomen, maar vooral 
bij kinderen. Bijna 80% van de kinderen 
genezen, en 30-40% van de volwasse-
nen. Het is een van de vele zeldzame 
kankers.
Bij ALL ontstaat er een woekering van 
voorloper-B of T-cellen in het beenmerg, 
waardoor de productie van andere 
bloedcellen zoals rode bloedcellen en 
plaatjes onderdrukt worden met alle 
gevolgen van dien. De prognose voor 
B-cel-ALL is minder goed dan deze voor 
T-cel ALL.
Naast ALL worden dezelfde B-cellen 
aangetroffen in CLL en non-Hodgkin 
lymfoma.
Vanaf het vroegste stadium in hun ont-
wikkeling vertonen B-cellen het CD19-an-
tigen op hun membraan, het wordt zowel 
op gezonde als kanker-B-cellen aange-
troffen. Stamcellen vertonen de CD19 
niet aan hun celmembraan.

Bij het inzetten van de CAR-T-cellen voor 
de behandeling van ALL (nadat andere 
behandelingen niet effectief blijken) ge-
bruikt men een receptor die opgebouwd 
is uit onderdelen van monoclonale anti-
lichamen tegen de CD19-molecule. Het 
principe is dan eenvoudig, na infusie 
van de CAR-T-cellen zullen deze de kan-
ker-B-cellen opzoeken (en de andere 
B-cellen) en zich eraan binden via hun 
receptor. Door deze binding worden de 
cytotoxische CAR-T-cellen geactiveerd en 
de B-cellen tot apoptosis gestimuleerd.

In de eerste klinische testen werden 
uiteenlopende resultaten geboekt. Dit 
is niet verwonderlijk aangezien elk cen-
trum zijn eigen protocol volgt voor de 
productie van de CAR-T-cellen en elk 
een eigen ‘cassette’ gebruikt voor de ge-
netische modificatie van de CTL’s. Aan-
gezien er in de geïnfuseerde cellen ook 
geheugencellen zitten, worden bij be-
handelde patiënten ook jaren later nog 
actieve CAR-T-cellen aangetroffen die 
nog steeds B-cellen kunnen vernietigen.

Besluit
De CAR-T-cel-strategie bij de behande-
ling van kanker is veelbelovend, maar 
vraagt om een zorgvuldige uitvoering. 
Vandaag worden de meeste therapieën 
uitgevoerd in gespecialiseerde centra 
die hun eigen CAR-T-cellen maken en 
aan de patiënt teruggeven. Dat loopt 
niet altijd zoals gehoopt en er zijn ook 
ernstige nevenwerkingen mogelijk. Toch 
is dit een route die zich verder zal ont-
wikkelen, ook naar de behandeling van 
vaste tumoren. ❚

Erik Briers PhD
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Figuur 4: Het schema start links bovenaan (A) met het afnemen en isoleren 
van mononucleaire cellen bij de patiënt, waarna in B de T-cellen worden 
geïsoleerd. In C worden de T-cellen geïnfecteerd met een virus zodat CAR-T 
cellen ontstaan. In D worden deze opgekweekt tot grote aantallen die bij de 
patiënt worden teruggegeven. E ten slotte geeft een voorbeeld van actie in de 
patiënt bij de behandeling van een CD19-positieve tumor (bij voorbeeld ALL).

Figuur 5: Integratie en expressie van de CAR-T-receptor met behulp  
van een virale vector.
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We hoeven er geen doekjes om 
te winden: als u uw geld op 
een spaarrekening laat staan, 

verliest u erbij. Met andere woorden, uw 
spaarrekening knabbelt aan uw koop-
kracht. Hoe kan dat? Een eenvoudig re-
kensommetje verklaart alles: in oktober 
2016 bedroeg de inflatie in België 1,8% 
op jaarbasis. Om hetzelfde moment 
bood de best vergoede spaarrekening 
op de Belgische markt een gecumu-
leerde rente van 1,50% (basisrente en 
getrouwheidspremie). En voor alle dui-
delijkheid, dit is eerder uitzondering dan 
regel, want de rente op de meeste spaar-
boekjes is de laatste tijd bijzonder scha-
mel en nauwelijks meer dan het wettelijk 
minimum van 0,11%. Zonder rekening te 
houden met de eventuele beheerkosten 
van uw rekening, is het duidelijk dat spa-
ren niets meer opbrengt. Met een maxi-
maal rendement lager dan de inflatie is 
het zelfs zo dat de levensduurte sneller 
stijgt dan uw spaargeld. Het komt er dus 
op neer dat u geld verliest.  

De enige reden die de Belgen er nog toe 
aanzet om zowat 260 miljard euro (!!!) 
op hun spaarboekjes te laten staan is 
veiligheid: het spaarboekje houdt wei-
nig risico’s in en de bedragen zijn gedekt 
door de waarborg tot 100.000 euro. 

Om uw geld te laten opbrengen, zult u 
de blik dus moeten richten op andere 
financiële producten. In de meeste ge-
vallen vertonen die een hoger risico dan 
het spaarboekje. Wij zetten een aantal 
sleutelbegrippen op een rijtje die u kun-
nen helpen bij de samenstelling van uw 
portefeuille. Maar zoals altijd in geldza-
ken, doet u best een beroep op gespeci-
aliseerde adviseurs! 

Diversificatie
Hiermee zijn we meteen aanbeland bij 
de gulden regel als het op beleggen aan-
komt. Diversificatie betekent zoveel als 
niet alles inzetten op één paard. Het prin-
cipe gaat uit van het gezond verstand: be-
leggen houdt nu eenmaal risico’s in. Als u 
uw kapitaal belegt in producten die bloot-
gesteld zijn aan dezelfde risico’s, dat zou 
u wel eens voor onaangename verrassin-
gen kunnen komen te staan in geval van 

een beursschok. Om dat probleem te ver-
mijden, moet uw eerste reflex het sprei-
den of diversifiëren van uw beleggingen 
zijn. Diversificatie betreft activaklassen 
(aandelen, obligaties, valuta, vastgoed, 
enz.), maar ook economische sectoren 
en geografische zones. Het voordeel van 
diversificatie is dat risico’s ‘afgevlakt’ 
worden. Verschillende activaklassen rea-
geren immers niet op dezelfde manier op 
een bepaalde ontwikkeling, ook al is dit 
evenmin een absolute regel. Een schok-
golf op de aandelenmarkt zal vaak tot ge-
volg hebben dat beleggers zich op obliga-
ties storten… wat de koersen van obliga-
ties zal doen stijgen. En omgekeerd. Door 
in uw beleggingsportefeuille aandelen en 
obligaties te combineren, verhoogt u de 
kans dat een koersdaling van de ene ac-
tivaklasse goedgemaakt wordt door een 
stijging van de andere. En zo vermijdt u 
dat uw volledige portefeuille keldert in 
geval van beurscrisis. 
Diversificatie is tevens een van de ver-
klaringen voor het succes van beveks en 
instellingen voor collectieve belegging 
omdat die producten per definitie gedi-
versifieerd zijn. Door verschillende be-
veks te combineren met elk een verschil-
lende beleggingsstrategie bouwt u nog 
meer diversificatie in uw portefeuille in. 

Dividend
Wanneer u aandelen van een onderne-
ming koopt, wordt u eigenaar van een 
deeltje van die onderneming. Bij het 
afsluiten van haar jaarrekening kan de 
onderneming beslissen om een deel 
van haar winst als beloning uit te keren 
aan haar aandeelhouders. Dat is wat het 
dividend wordt genoemd. Hoewel het 
dividend nooit gewaarborgd is, kan het 
een verstandige strategie zijn om voor-
rang te geven aan aandelen die in het 
verleden systematisch een hoog divi-
dend uitkeerden. Zelfs in minder goede 
jaren zien deze ondernemingen zelden 
af van de uitkering van een dividend, 
omdat dat een slecht signaal zou zijn aan 
de markt. Wees wel op uw hoede voor  

ondernemingen die zeer gul zijn met 
dividend ondanks hun herhaalde ne-
gatieve resultaten. Er bestaan ook be-
leggingsfondsen (beveks) waarvan het 
beleggingsbeleid zich toespitst op aan-
delen met hoog dividend. Opteren voor 
een bevek bespaart u de inspanning om 
zelf op zoek te gaan naar ondernemin-
gen waarin u kunt beleggen. 

Dubbele belasting
Het dividend dat u op uw aandelen ont-
vangt, is altijd een brutobedrag, waarvan 
de roerende voorheffing zal worden af-
gehouden (hetzelfde geldt voor coupons 
van obligaties). Voor aandelen van Belgi-
sche ondernemingen is de regel eenvou-
dig: uw dividend zal worden afgeroomd 
met 30% (27% tot 31 december 2016). De 
zaak wordt ingewikkelder voor aandelen 
van buitenlandse ondernemingen, omdat 
het land waar die hun hoofdzetel hebben, 
eveneens een afhouding zal toepassen 
op de uitgekeerde dividenden. Om de 
effecten van deze ‘dubbele belasting’ te 
beperken, sloot België overeenkomsten 
met tal van landen. Die zullen dan een 
belastingvermindering toepassen. Uit-
eindelijk zult u toch meestal een roeren-
de voorheffing betalen die hoger is dan 
de in België toegepaste 30%, maar die 
toch redelijk blijft. Niet alle landen pas-
sen echter hetzelfde systeem toe voor 
deze afhouding: ze zal automatisch zijn 
in Nederland, Luxemburg en de Verenig-
de Staten, maar er zal een attest vereist 
zijn voor de Scandinavische landen, Ca-
nada, Italië, Australië en Nieuw-Zeeland. 
Ze wordt a posteriori toegepast in Duits-
land, Zwitserland en Denemarken. Voorts 
zijn ook de banken die het vereiste attest 
gratis afleveren bijzonder schaars. Ook 
wat dit betreft moet u dus rekening hou-
den met bijkomende kosten. Met andere 
woorden, als u overweegt om in te zetten 
op aandelen die interessante dividenden 
uitkeren, hou dan rekening met de netto-
bedragen na belasting. 

Synthetische  
risico-indicator
De Belgische toezichthouder van de finan-
ciële markten (FSMA) ontwikkelde een 
waarderingsmodel voor de risico’s van 

beveks en instellingen voor collectieve 
belegging. Deze synthetische risico-indi-
cator berekent de wekelijkse rendements-
verschillen van deze producten over een 
periode van 5 jaar en rangschikt ze op een 
schaal van 1 (de standaardafwijking be-
draagt tussen 0% en 0,5%) tot 7 (de stan-
daardafwijking bedraagt meer dan 25%). 
Met andere woorden, een lage indicator 
wijst op een beperkter risiconiveau (en 
potentieel rendement) dan een hoge indi-
cator. Deze informatie is terug te vinden in 
de documenten met de sleutelinformatie 
voor de belegger (KIID) van elke bevek of 
instelling voor collectieve belegging. 

Koers en rendement  
van een obligatie
Als u obligaties bezit in uw portefeuil-
le dan merkte u wellicht al een op het 
eerst zich vreemd fenomeen: wanneer 
de rente stijgt, dalen uw obligaties in 
waarde. Contradictie? Niet echt, het is 
gewoon een gevolg van het principe 
vraag en aanbod dat de prijzen op de 
obligatiemarkten bepaalt. Een voor-
beeld maakt veel duidelijk: stel dat u in 
uw portefeuille een obligatie bezit die 
100 euro waard is en uitgegeven werd 
door de firma SuperPharma met een 
jaarlijkse brutocoupon van 2,50% gedu-
rende 5 jaar. Als morgen SuperPharma 
een obligatie van hetzelfde type uitgeeft 
met een coupon van 3%, wat gebeurt er 
dan? De beleggers zullen dan voorrang 
geven aan deze nieuwe uitgifte die een 
betere vergoeding biedt met als gevolg 
dat wanneer u uw obligatie van 2,50% 
vóór de eindvervaldag zou verkopen op 
de secundaire markt, u een deel van de 
uitgifteprijs zult moeten opgeven om 
het rendementsverschil op de coupon te 
compenseren. En aangezien in uw por-
tefeuille obligaties aan hun reële koers 
worden gewaardeerd (de koers van van-
daag mocht u ze verkopen op de secun-
daire markt) en niet aan hun nominale 
waarde (hun uitgifteprijs), betekent dit 
dat een rentestijging mechanisch zal lei-
den tot een waardevermindering van uw 
obligaties. Het omgekeerde is ook waar: 
een rentedaling trekt de prijs van uw 
obligaties naar boven. Maar wees ge-
rust: de prijsvariaties van uw obligaties 
worden alleen concreet op het moment 
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Het abc van de  
belegger

Nu het rendement op spaargeld bedroe-
vend laag is geworden, zijn heel wat Belgen 
op zoek naar alternatieven om hun geld 
te laten opbrengen. Alternatieven voor de 
spaarrekening zijn er wel degelijk, maar ze 
vertonen allemaal hun eigen kenmerken 
waarmee we moeten rekening houden  
alvorens voor het ene of het andere  
product te opteren. Wij maken met u een 
wandeling door de toch complexe wereld 
van de beleggingsproducten.

De gouden regel als het 
op beleggen aankomt: 
zet niet alles in op één 

paard.
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•  Raak niet aan uw beschikbare  
reserve

 Ga uit van het principe dat het 
geld dat u belegt voor een rela-
tief lange periode zal vaststaan. 
Zorg er dus voor dat wanneer u 
belegt, u altijd over een voldoen-
de reserve beschikt om het hoofd 
te bieden aan uw dagelijkse en 
eventueel onvoorziene uitgaven. 
Meestal wordt tussen 6 en 12 
maanden inkomen gehanteerd 
als het bedrag dat u beschikbaar 
zou moeten houden als beschik-
baar spaargeld. 

• Mik op de lange termijn
 Beursrendementen worden ver-

kregen in de tijd. Mik op een vol-
doende lange beleggingshorizon 
(ten minste 5 jaar) om uitzicht te 
hebben op behoorlijke resultaten. 
Als u geregeld de evolutie van uw 
portefeuille raadpleegt, vermijd 
dan paniekreacties bij een te-
rugval. Historisch genereren be-
leggingen hun rendement op de 
lange termijn, maar doen er zich 
geregeld neerwaartse bewegin-
gen voor. 

• Laat u adviseren
 Uw bankier of makelaar zal u hel-

pen om uw beleggersprofiel te 
bepalen in functie van uw situa-
tie, leeftijd, risicobereidheid, enz. 
Een doordacht bepaald profiel zal 
voorkomen dat u onverantwoor-
de risico’s aangaat met uw geld. 

3 gouden regels voor de 
belegger

dat u ze verkoopt. Met andere woorden, 
zelfs in geval van een koersdaling zal uw 
obligatie van SuperPharma na afloop 
van 5 jaar nog steeds terugbetaald wor-
den aan de nominale waarde: 100 euro. 
Nog andere elementen kunnen de prijs 
van uw obligaties beïnvloeden: een aan-
passing van de rating, evoluties van de 
wisselkoersen, enz. 

Rating
De rating is een inschatting van de ca-
paciteit van een uitgever (een staat, een 
onderneming) om haar verbintenissen na 
te komen. Toegepast op het domein van 
de beleggingen, is de rating een maatstaf 
voor het risico op niet-betaling door de 
uitgever van een obligatie. De hoogste 
rating (AAA) betekent een zeer gering ri-
sico op niet-terugbetaling op de eindver-
valdag. Uitgevers met een rating tussen 
AAA en BBB behoren tot de Investment 
Grade categorie. Lagere ratings worden 
beschouwd als speculatieve beleggin-
gen. Helaas bieden obligaties van de best 
genoteerde uitgevers doorgaans ook het 
laagste rendement… momenteel zelfs 
een negatief rendement. 

Netto inventariswaarde 
(NIW)
De NIW bepaalt de koers van een bevek of 
instelling voor collectieve belegging. Het 
is de prijs waartegen u uw deelbewijzen in 
een fonds kunt verkopen of er nieuwe kunt 
kopen. De NIW wordt berekend door de 
totale waarde van de activa van het fonds 
te delen door het aantal deelbewijzen. 

Volatiliteit
Niet alle financiële producten reageren 
op dezelfde manier op de evolutie van de 

economische, politieke of sociale situatie. 
Defensievere activa (bijvoorbeeld obliga-
ties van goede kwaliteit) zullen stormen 
meestal beter doorstaan. Offensievere 
activa daarentegen kunnen zware klap-
pen krijgen wanneer de conjunctuur voor 
hen niet gunstig is. Om de intensiteit van 
deze variaties aan te geven, wordt de vo-
latiliteit van het product berekend. Die in-
dicator geeft een idee van de historische 
bewegingen van het product. Een volati-
liteit van 30% betekent dus dat een finan-
cieel product historisch gevoeliger was 
voor koersvariaties dan een ander met 
een volatiliteit van 10%. Deze variabele is  

belangrijk om het risico van een product 
in te schatten, maar ook het rendement-
potentieel. De volatiliteit is immers van 
toepassing op bewegingen naar beneden, 
maar ook naar boven. In de regel is een 
product met een hoger risico ook hetgene 
dat in geval van een gunstige situatie het 
hoogste rendement zal bieden. Voorzich-
tige beleggers zullen altijd de voorkeur 
geven aan producten met een lage vola-
tiliteit, in tegenstelling tot offensieve be-
leggers. De synthetische risico-indicator is 
een goede maatstaf om de volatiliteit van 
een product in te schatten.  ❚
Albin Wantier
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Onze trouwe lezers, die de studies gron-
diger willen nalezen, verwijzen we naar 
de website van de conferentie, www.
croiconference.org. Daar zijn alle ab-
stracts en posters te vinden, samen met 
enkele belangrijke webcasts.

Hiv in de VS: minder  
nieuwe gevallen, maar de 

groep van MSM  
stagneert
De CROI is een zeer gesloten 
club (men raakt er niet zomaar 
binnen) met nauwelijks 4.000 
congresgangers, van wie 75% 
Amerikanen. De epidemiolo-
gische gegevens die werden 

gepresenteerd, waren zuiver 
‘Amerikaanse’ gegevens. De laat-

ste gegevens over de hiv-epidemie 
werden dan ook gepresenteerd door 

Sonia Singh van het CDC (Center for 
Disease Control), dat ziekten in de VS 
bijhoudt.

Sinds eind jaren negentig blijft het aan-
tal nieuwe hiv-infecties in de VS hangen 
rond 50.000/jaar. De nieuwe gegevens 
betreffen de periode van 2008 tot 2014. In 
die periode is het aantal nieuwe gevallen 
gedaald van 45.700/jaar tot 37.600/jaar, 
een daling met 18%. Het aantal nieuwe 
gevallen is vooral sterk gedaald bij he-
teroseksuelen (-36%) en drugsspuiters 
(-56%). Het aantal nieuwe gevallen bij 
mannen die seks hebben met mannen 
(MSM), blijft echter stabiel, ongeveer 
26.000/jaar. De daling die wordt waar-
genomen in bepaalde epidemiologische 

groepen, wordt dus tenietgedaan door 
de stijging in andere groepen. De daling 
van het aantal nieuwe gevallen is vooral 
duidelijk in 3 groepen: MSM van 13 tot 24 
jaar (-18%), MSM van 35-45 jaar (-26%) 
en blanken (-18%). Het aantal nieuwe ge-
vallen bij Afro-Amerikanen blijft stabiel, 
maar is sterk gestegen bij latino’s (+20%) 
en jonge MSM van 25-34 jaar (+35%). In 
het tweede deel van haar uiteenzetting 
had dr. Singh het over de ‘tijdbommen’, 
hiv-geïnfecteerde patiënten bij wie de 
diagnose nog niet is gesteld. De cijfers 
dalen gestaag, maar ongeveer 15% van 
de hiv-geïnfecteerden weten niet dat ze 
hiv-positief zijn. Het gaat dan vooral om 
heteroseksuelen en MSM, overwegend 
Afro-Amerikanen, latino’s en MSM van 
13 tot 24 jaar. Terloops vermelden we dat 
de cijfers nog niet zijn beïnvloed door de 
invoering van PrEP in de VS medio 2013. 
Al met al dus bevredigende resultaten, 
die hoofdzakelijk te danken zijn aan de 
constante inspanningen om de scree-
ning te verbeteren, het snel starten van 
een behandeling, de follow-up van de 
patiënten en een onmeetbaar lage vira-
le belasting als therapeutische doelstel-
ling, de enige garantie dat het hiv niet 
wordt overgedragen. De screening bij 
adolescenten en jonge MSM moet wor-
den verbeterd via informatie en edu-
catie, al op school, en een aanpak van 
de Afro-Amerikaanse minderheden en 
latino’s, die door de Amerikaanse maat-
schappij in de steek worden gelaten. Het 
opkomende nationalisme, het feit dat de 
nieuwe bewoner van het Witte Huis met 
zijn ‘America first’ een nieuwe vorm van 
rassenscheiding nastreeft, en zijn obses-
sie om Obamacare zo snel mogelijk te 

ontmantelen zonder dat hij een plan B 
heeft, zijn niet van aard om de situatie 
te verbeteren.

Referentie
1. Singh S. et al. CROI 2017, Seattle, abstract 30.

Steeds langere  
onderdrukking van de 
virale belasting
Bij analyse van een subgroep van onge-
veer 6.000 patiënten die hadden deel-
genomen aan de HOPS-studie werd 
vastgesteld dat de tijd dat hiv-positieve 
patiënten die worden behandeld een de-
tecteerbare virale belasting (> 1.500 ko-
pieën/ml) vertonen, tussen 2000 en 2014 
met 75% gedaald is. De belangrijkste 
verklaringen voor de dalende incidentie 
van hiv-infectie in de VS zijn het feit dat 
een hoger percentage van de patiënten 
wordt gediagnosticeerd en behandeld, 
en het feit dat de virale belasting on-
meetbaar laag blijft op lange termijn, 
zodat ze andere mensen niet kunnen 
besmetten.

We kunnen drie conclusies trekken uit die 
studie. Ten eerste: tussen 2000 en 2014 
is de tijd dat behandelde seropositieve 
patiënten een detecteerbare virale be-
lasting vertoonden (> 1.500 kopieën/ml), 
gedaald van 40% in 2000 tot 10% in 2014, 
dus een significante daling met 75%. Ten 
tweede: die drastische daling is vooral te 
danken aan het feit dat alle patiënten bij 
wie de diagnose wordt gesteld, een an-
tiretrovirale behandeling (ART) krijgen, 
en vooral aan het feit dat de behandeling JS
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De blikvangers op de vorige 
twee CROI waren PrEP 

(Pre-Exposure Prophylaxis) 
en hepatitis C. Dit jaar 

draaide het congres vooral 
om klinische studies die 
bekende antiretrovirale 
middelen en meerdere 

geneesmiddelen of 
therapeutische klassen 
hebben onderzocht die 

nog in een onderzoeksfase 
zitten. Een congres van 

maar 4 dagen, maar 
toch een heel uitgebreid 

programma. Daarom 
enkele capita selecta in  

vogelvlucht.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS 

Soa’s, combinatietherapie,  
nieuwe geneesmiddelen, 
resistentie: een bloemlezing

❚ CONFERENCE ON RETROVIRUSES AND OPPORTUNISTIC INFECTIONS 
(CROI), SEATTLE, 13-16/02/2017 ■
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m e tt e r t i j d 
doeltreffen-
der en eenvou-
diger is geworden, 
en beter wordt verdragen. 
In 2000 bedroeg de tijd zonder virale 
suppressie ondanks behandeling 
met de eerste antiretrovirale mid-
delen 31%. In 2014 was dat cijfer ge-
daald tot 7%. Die cijfers kunnen verschil-
len naargelang de therapeutische klasse. 
Het percentage van de tijd zonder virale 
suppressie in 2014 bedroeg 4% bij patiën-
ten die werden behandeld met NRNTI’s, 
9% bij de patiënten die werden behan-
deld met integraseremmers, en 11% bij 
de patiënten die werden behandeld met 
proteaseremmers. Bij multivariate ana-
lyse was de tijd zonder virale suppressie 

het hoogst bij jonge 
patiënten (< 35 jaar), 

Afro-Amerikanen en 
patiënten die waren aan-

gesloten bij een openbare 
ziekteverzekering en dus geen 

privéverzekering hadden.

Referentie
1. Buchacz K. et al. CROI 2017, Seattle, abstract 32.

Volop nieuwe geneesmid-
delen, en maar goed ook

Houd uw adem in. We geven u een lijstje 
van nieuwe geneesmiddelen of thera-
peutische klassen die nog in onderzoek 
zijn, om de ART verder te verbeteren en 
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vooral om nieuwe oplossingen te vin-
den als de behandeling zou mislukken 
ondanks meerdere verschillende combi-
naties.

Ibalizumab: een langwerkende gehu-
maniseerde monoklonale antistof tegen 
CD4. In een studie bij 40 patiënten met 
een multiresistent hiv daalde de virale 
belasting na i.v. toediening 2x/week (na 
een oplaaddosis op d0) gedurende 24 
weken in combinatie met een ART tot 
minder dan 50 kopieën/ml bij 43% van 
de patiënten, en tot minder dan 200  
kopieën bij 50% van de patiënten.
PRO140: eveneens een langwerkende, 
gehumaniseerde monoklonale antistof 
tegen CD4. Op grond van de resultaten 
van een extensie van 2 jaar van de fase 
2b-studie werd beslist om PRO140 ver-
der te ontwikkelen als s.c. onderhouds-
monotherapie na een initiële ART bij 
patiënten met een hiv-1-infectie met 
CCR5-tropisme.
UB-421: ook een langwerkende, gehu-
maniseerde monoklonale antistof te-
gen CD4, die er dus voor zorgt dat het 
virus niet in de gastheercel kan dringen. 
Tijdens de CROI zijn de resultaten ge-
presenteerd van een fase 2-studie die is 
uitgevoerd in Azië. Op het eind van de 
studie werd geen stijging van de virale 
belasting waargenomen bij toediening 
van UB-421 in monotherapie, na stop-
zetting van de initiële ART, bij patiënten 
bij wie de virale belasting bij minstens  
2 bepalingen tijdens het laatste jaar  
voor verandering van de behandeling 
onmeetbaar laag was gebleken.
Elsulfavirine: wordt toegediend in de 
vorm van een prodrug (Elpida, hoop in 
het Grieks, een heel programma!), die 
wordt gemetaboliseerd tot actief elsulfa-
virine, een NNRTI met unieke farmaco-
kinetische eigenschappen (t ½ ongeveer 
8 dagen). In een studie werden 120 pati-
enten die nog geen behandeling hadden 
gekregen, in twee groepen ingedeeld die 
werden behandeld met hetzij elsulfaviri-
ne, hetzij efavirenz in combinatie met 
tenofovir/emtracitabine. Elsulfavirine 
bleek even goed te werken als efavirenz, 
maar werd duidelijk beter verdragen. 
Elsulfavirine is dus een veiliger alterna-
tief voor een ART op basis van efavirenz.
MK-8591: een langwerkende NRTTI (Nu-
cleoside Reverse Transcriptase Transloca-
tion Inhibitor). Op de CROI is een studie 
gepresenteerd die de weefseldistributie 
van MK-8591 heeft onderzocht bij ratten 
(lymfoïde weefsels) en makaken (vagina 

en aars). De MK-8591-concentraties in het 
rectum en de vagina bij apen waren ver-
gelijkbaar met de concentratie van TDF 
bij de mens in rectumweefsel. Aangezien 
MK-8591 (IC

50: 0,2 nM) actiever is dan TDF 
(IC50: 73nM), zou MK-8591 dus weleens 
interessant kunnen zijn voor profylacti-
sche doeleinden bij mannen en vrouwen.
Bij ratten werden hoge MK-8591-concen-
traties in de lymfoïde weefsels gemeten. 
Dat wijst erop dat MK-8591 de verme-
nigvuldiging van het hiv zou kunnen  
afremmen.
GS-PI1: een experimenteel geneesmid-
del dat de interesse voor de klasse van 
de proteaseremmers misschien kan 
doen herleven. GS-PI1 is een krachtige 
proteaseremmer met een hoge resis-
tentiebarrière en een uitstekende meta-
bole stabiliteit, die zonder booster zou  
kunnen worden gebruikt om hiv te  
behandelen met één inname per dag.
GS-9131: een NRTI die actief is tegen 
hiv-stammen die resistent zijn tegen de 
klassieke NRTI’s.
GS-CA1: hoewel de capside een essen-
tiële rol speelt in meerdere fasen van 
de levenscyclus van het hiv, waren er 
nog geen antiretrovirale middelen die 
gericht zijn tegen de capside. GS-CA1 
is een capsideremmer, die vanwege zijn 
farmacologische profiel parenteraal kan 
worden toegediend als een galenische 
vorm met langzame afgifte. Meer details 
over en bevestiging van die nieuwe the-
rapeutische klasse op de volgende CROI.

Referenties
1. Lewis S. et al. Abstract 449LB
2. Lalezari J. et al. Abstract 437
3. Wang Ch-Y et al. Abstract 450LB
4. Murphy R. et al. Abstract 452 LB
5. Grobler J. et al. Abstract 435
6. Link J.O. Et al. Abstract 433
7. White K.L. et al. Abstract 436
8. Tse W.C. et al. Abstract 38

Onderhoudstherapie met 
twee geneesmiddelen:  
als een droom 
werkelijkheid wordt

Zolang er geen doeltreffende behande-
ling bestaat om de hiv-reservoirs uit te 
schakelen, zullen de patiënten levenslang 
een ART moeten volgen. Daarom wordt 
gezocht naar een gebruiksvriendelijkere 
en goedkopere ART, die echter even doel-
treffend is en goed wordt verdragen. Alle 
specialisten in infectieziekten dromen 
ervan om hun patiënten ooit te kunnen 
overschakelen van een combinatie van 
drie of meer geneesmiddelen naar een 
monotherapie. Maar als je het behande-
lingsschema te sterk wil vereenvoudigen, 
dreigt men geconfronteerd te worden 
met resistentie en/of een heropflakkering 
van de virale belasting. 

Op het wereldcongres 2016 in Durban 
zijn de resultaten van de PADDLE-studie 
gepresenteerd. Die bieden een eerste 
sprankeltje hoop op een doeltreffende 
en veilige combinatietherapie van twee 

geneesmiddelen. 
In die verkennende 
studie resulteerde 
een combinatie van 
dolutegravir/lamivu-
dine bij patiënten die 
nog geen ART hadden 
gekregen, in een onmeetbaar 
lage virale belasting op lange termijn. 
De twee identieke studies SWORD 1 en 
2, die op de laatste dag van het congres 
in Seattle zijn gepresenteerd, werden in 
tegenstelling tot de PADDLE-studie uit-
gevoerd bij 1.024 hiv-geïnfecteerde pa-
tiënten met een onmeetbaar lage virale 
belasting (< 50 kopieën/ml) tijdens een 
standaard-ART sinds minstens één jaar 
(mediane duur 4 jaar), zonder voorge-
schiedenis van virologische mislukking 
of resistentie. In die open studie werden 
de patiënten in 2 groepen ingedeeld. 
Eén groep zette de gebruikelijke be-
handeling voort en de patiënten van de 
andere groep werden overgeschakeld 
op een combinatie van dolutegravir en 
rilpirivine. Dolutegravir is een krachtige 
integraseremmer met een hoge weer-
stand tegen resistentie en leent zich 
dan ook goed voor een eenvoudigere 
behandeling. Rilpivirine is een NNRTI 
van de tweede generatie die goed wordt 
verdragen. Na een follow-up van 48 we-
ken waren de resultaten vergelijkbaar: 
het aantal patiënten dat nog altijd een 
onmeetbaar lage virale belasting ver-
toonde (< 50 kopieën/ml), was 95% bij 
voortzetting van de ART en 95% in de 
groep die werd overgeschakeld op do-
lutegravir/rilpivirine. Overschakeling op 
die laatste combinatie was dus niet min-
der doeltreffend dan voortzetting van de 
standaardcombinatie van 3 of meer ge-
neesmiddelen. Het aantal virologische 
mislukkingen was zeer laag: < 1% in de 
dolutegravir/rilpivirine-groep en 1% in 
de andere groep. Bij sequencing van 
het virus werd in de dolutegravir/rilpivi-
rine-groep één mutatie vastgesteld die 
leidde tot resistentie tegen de NNRTI. 

Geen enkele pati-
ent ontwikkelde een 
mutatie die heeft 
geleid tot resistentie 
tegen de integrase-

remmer. De patiënten 
van de SWORD-studies 

zullen gedurende 148 we-
ken worden gevolgd in een 

extensiestudie. Er staat ook al 
een nieuwe studie in de steigers 

om een vaste combinatie van dolutegra-
vir/rilpivirine te evalueren. In die studie 
zullen ook patiënten met een voorge-
schiedenis van resistentie worden gere-
kruteerd, om beter de omstandigheden 
van de reële klinische praktijk te weer-
spiegelen.
Tot besluit zei dr. Josep Llibre bij de 
presentatie van de resultaten van de 
studies SWORD 1 en 2: “Dit is de eerste 
keer dat we de non-inferioriteit hebben 
kunnen aantonen van een combinatie 
van twee geneesmiddelen die eenmaal 
per dag wordt ingenomen, zonder boos-
ter, zonder proteaseremmer en zonder 
NRTI ten opzichte van voortzetting van 
de klassieke behandeling bij virologisch 
stabiele hiv-geïnfecteerde patiënten.” ❚

Referentie
1. Llibre J.M et al. Abstract 44LB, CROI 2017, Seattle.

Dr. Jean-Luc Schouveller

Alle specialisten 
in infectieziekten 

dromen ervan om hun 
patiënten ooit te kunnen 
overschakelen van een 

combinatie van drie of meer 
geneesmiddelen naar een 

monotherapie.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS 

Een congres met een breed 
programma en dus ook een 

lijvig dossier. 

In ons volgende nummer gaan we 

in op andere presentaties op de 

CROI 2017, met name over soa’s, 

een brandend actueel onderwerp. 
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Drie klassiekers opnieuw uitgevonden
Restaurants? Neen, eerder ware autoriteiten. Drie eerbiedwaardige zaken die op hun 
lauweren zouden kunnen rusten, maar ervoor kozen zichzelf opnieuw uit te vinden. 
Met succes. 

1. Paris-Brest, rue du Pont 16, 4000 Luik. Tel.: 04/223.47.11. Open van 12u tot 14u30 
en van 19u tot 21u30, gesloten op maandag, dinsdag en zondagavond. 

Groot nieuws: Michel Dans heeft het povere, maar charmante, decor van zijn kantine 
in de rue des Anglais verlaten voor een nieuw juweeltje. Toen we dit nieuws hoorden, 
hielden we toch even onze adem in. Zal de sfeer, het ontastbare van de gastronomie, 
niet in rook opgaan bij al dit aanstormend nieuw? ‘Le resto où l’on boit, le bistro 
où l’on mange’, op dit motto heeft de chef zijn nieuwe kapel gebouwd. Het decor 
zou men nooit in verband hebben gebracht met dans: een muur van planten, een 
deels open keuken, een toog van Frans hout, lampen op één rechte lijn… niets op 
aan te merken, goed bedacht. Je kan er even goed van een Orval sippen als van een 
lichte lunch genieten. Als voorgerecht een terrine van wild (9 euro) met groentjes op 
azijn. Net iets te koud geserveerd in een bokaal. De bereiding speelt met het contrast 

harmonie-zuurheid door middel van pastinaak, rode ui, look, wortel en daikon (een 
variëteit van de witte radijs). Verrassende kleine gefrituurde kappertjes zetten de be-
reiding kracht bij. Het hoofdgerecht is ronduit perfect: perfect gegaarde kabeljauwrug 
(20 euro) met een generfd paksoiblad (Chinese kool) in overvloedige boter en stukjes 
eryngii-oesterzwammen.

2. Chez Richard, Miniemenstraat 2, 1000 Brussel. Tel.: 02/512.14.06. Alle dagen open 
van 8u tot 01u.

Chez Richard, de mythische bistro op de Zavel, is aan een tweede leven begonnen. 
Eerste vaststelling, de decoratie is afgelikt. Tussen de prachtige houten toonbank – 
met een geweldige armleuning in eik – en de twee imposante art-decolampen, is er 
nog veel meer dat indruk maakt. Er is de granito gemaakt door een Luikse kunstenaar, 
de nachtblauwe muren, de kleine houten tafeltjes, de zachte banken… Zelfs buiten 
werd niets aan het toeval overgelaten: het rotanmeubilair afkomstig van Maison Gatti 
in Parijs en de turbo-krachtige verwarmingselementen. De drankenkaart is in dezelfde 
stijl als het decor. Zoals de koffie die uit een mythische Faema Jubilé E61 komt (2,50 
euro voor een espresso met een Dandoy-koekje), de Dolin vermouth of de Jambe de 
Bois van Brasserie de la Senne die uit de tap vloeit. Idem voor de wijnen – van grote 
namen als Dard&Ribo, Jean Foillard…tot Ostal Cazes. U kan ook ter plaatse eten: ont-
bijt, lunch – uitstekende américain van bij Dierendonck, ’s avonds tapas of van vrijdag 
tot zondag oesters. Ongeveer 20 euro per couvert.
 
3. Pazzo, Oudeleeuwenrui 12, 2000 Antwerpen. Tel.: 03/232.86.82. www.pazzo.be. 

Deze oude graanloods is een staaltje van traditie en moderniteit, of de ideale cock-
tail voor een lang leven. Het prachtige kader bestaat uit balken, gezandstraalde inox 
tafels, glas en hout. Het bewijs is er: sinds de opening zit deze zaak altijd vol. De 
wijnkaart is enorm en neemt de liefhebber mee naar zowel de Oudheid als de Nieuwe 
Wereld. De zaak werd aanvankelijk gerund door William Wouters, de bekende som-
melier die naar Portugal verhuisde om zijn eigen wijngaard te runnen. De zaak is 
nieuw leven ingeblazen sinds een van zijn leerlingen, Tom d’Hooghe, de fakkel heeft 
overgenomen. De keuken is op hetzelfde niveau als het decor en de wijnkaart. Met de 
slogan ‘Where wine meets food’, maakt Ingrid Neven, Lady Chef of the Year in 2011, 
gerechten met invloeden uit zowel Azië als Italië. Zoals de kabeljauwfilet gebakken in 
Vietnamese boter of de uitstekende risotto met verse truffel. Ongeveer 50 euro per 
couvert. 
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Goed nieuws
Eind 2016 werd de traditionele lambiek verkozen tot eerste Slow 
Food Presidium in de wereld. Hiermee wil men het behoud nastre-
ven van een product dat beschouwd wordt als een symbool van 
ons gastronomisch patrimonium. Hoe men hiertoe kan bijdragen? 
Door bijvoorbeeld een producent als Cantillon of een Waalse gueu-
zerie als Tilquin te steunen.

Cijfer: 70 
In 2017 viert Rob zijn 70-jarig bestaan. Hoedje af voor deze zaak die moeilijke mo-
menten heeft gekend. Vandaag blijft de selectie van hun producten hun sterke punt. 
Een voorbeeld? De afdeling wijnen van Jérémie Claes die geweldige champagnes 
van Françoise Bedel voorstelt, een biodynamische wijnbouwster uit de Marnevallei. 

www.rob-brussels.be 

Kaasmaker in de kijker: Callebaut
Kaasmeesters Callebaut is een vaste 
waarde in Oudenaarde en wordt bij de 
10 beste kaasmakers van het land ge-
rekend. De zaak is verdeeld over twee 
verdiepingen en biedt een uitgebrei-
de keuze aan Belgische kazen – meer 
bepaald de bekende Achelse Blauwe, 
een blauwgeaderde kaas uit Limburg 
– maar ook Franse, Italiaanse, Engelse 
en Spaanse kazen. Naast een specia-
liteit in kazen van rauwe melk en een 
rijpingskamer, biedt de winkel van Luc 
en Nathalie Vanhaver ook een reeks 
producten die perfect dienen voor 
een weelderige picknick: vleeswaren, 
verrassingsbroden, speciale bieren 
– geuze van bij Boon –, fijne wijnen, 
tapas, kweeperengelei en bereide ge-
rechten. Boven, op de ‘Verdieping van 
de smaak’ worden regelmatig kaasde-
gustatieavonden georganiseerd rond 
een specifiek thema – een terroir,  
combinaties met bier… 

Kaasmeesters Callebaut, Markt 16, 9700 Oudenaarde. Tel.: 055/30.02.22. www.kaasmeester-callebaut.be.  
Open van 9u tot 12u en van 14u tot 18u, van dinsdag tot vrijdag, en van 9u tot 18u op zaterdag. 

Michel Verlinden
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AUTOSFEER

Na de episode van de fabelachti-
ge F1 voor op de weg (en ver-
volgens de GTR-versie die in 95 

in Le Mans de zege in de wacht 
sleepte) in het midden van 
de jaren 90 hebben we 
tot 2011 moeten wach-
ten op de comeback 
van McLaren in het 
segment van de su-
percars. De draad 
werd opnieuw op-
gepikt met de MP4-
12C. Sindsdien is er 
heel wat water naar 
de zee gestroomd en 
is een volwaardig aanbod 
uitgebouwd van modellen 
die overigens stuk voor stuk verkocht 
raken voordat ze in de fabriek in elkaar 
worden gezet. Het huidige assortiment 
kan in 3 families worden ingedeeld: de 
Sport Series met de 540C, de 570S en 
de 570GT, de Super Series met de 650S 
Coupé en Spider, de 675LT Coupé en nu 
dus ook de Spider en ten slotte de Ulti-
mate Series, met de P1 en de P1 GTR, 
waarvan de productie overigens onlangs 
werd stopgezet. In dit exclusieve assorti-
ment neemt de nieuwkomer – de 675LT  
Spider – een aparte plaats in, aangezien 
dit model schijnbaar niet eens was ge-
pland bij de ontwikkeling van de Coupé. 
Maar de grote vraag van de klanten die 
veel belang hechten aan de Dolce Vita- 
levensstijl deed McLaren uiteindelijk be-
slissen om toch een open versie van dit 
model te ontwerpen. 

1,89kg/pk
Een grote technische uitdaging was dit 
trouwens niet, want het basismodel 
maakt al gebruik van een bijzonder stij-
ve carbonstructuur, waarbij het dak geen 
grote rol speelt in de verstijving van het 
geheel. Het vaste dak van de Coupé  

vervangen door 
een element in drie 

delen dat elektrisch 
kan worden opgebor-

gen (eventueel tijdens 
het rijden, tot een snel-

heid van 40km/h), was bij 
wijze van spreken kinderspel. De 

drie elementen schuiven in een dubbe-
le bult achterin de auto weg en vereisen 
geen extra structuurversterkingen. Het 
gewichtsverschil van 40kg tussen de 
Coupé en de Spider is dan ook uitslui-
tend toe te schrijven aan het bedienings-
systeem van het dak en de bijbehoren-
de elektromotoren. De V8 biturbomotor 
(675pk en 700Nm) die van de Coupé 
werd overgenomen, hoeft daardoor 
slechts 1.270kg in beweging te zetten – 
wat overeenstemt met een uitzonderlijke 
verhouding van gewicht/ vermogen van 
1,89kg/pk. 

Geen limieten
Het Pro Active Chassis Control-chassis 
maakt gebruik van een hydraulische 
ophanging, waardoor iedere demper 
onafhankelijk van de drie andere werkt. 
Hierdoor hoefden er geen traditionele 
antirolstangen in de auto worden in-
gebouwd (het comfort op hobbelige 
wegen en de stabiliteit tijdens het rij-
den zijn toch van een bijzonder hoog 

niveau). Mede hierdoor bleven ook de 
uitzonderlijke dynamische kwaliteiten 
van de ‘gesloten’ Coupé behouden. Dit 
betekent dat de klant kan rekenen op 
een vlijmscherp stuurgedrag, een gro-
te reactiviteit (onder meer dankzij het 
gebruik van een zevenbak met dubbele 
koppeling waarvan een hele reeks para-
meters aan de wensen van de bestuur-
der kunnen worden aangepast. Kortom, 
deze Spider is een van de meest formi-
dabele supercars die momenteel op de 
markt verkrijgbaar zijn. Of u nu open of 

dicht rijdt, er is geen enkel verschil in het 
gedrag merkbaar en de V8 lijkt nooit ge-
noeg te krijgen van de hoge toerentallen 
– wat overigens nooit gepaard gaat met 
een agressieve of indringende motor-
grom, zoals bij een V8-motor van Ferrari. 
Dit laatste kan vooral tijdens lange ritten 
na verloop van tijd beginnen te vervelen. 

Uitzonderlijk
Met deze McLaren kunt u zonder proble-
men rustig in een aanvaardbare stilte en 
een verbluffend comfort rondtuffen… of 
kunt u proberen om op het scherp van 
de snee uw persoonlijke ronderecord op 
het circuit van Francorchamps aan grui-
zelementen te rijden. In alle omstandig-
heden kunt u rekenen op een uitzonder-
lijk rijniveau (precisie, respons enz.), on-
vermoeibare remmen (dankzij het lagere 
gewicht en het gebruik van keramische 
carbonschijven) en immer constante 
prestaties. Meer moet dat niet zijn… ❚

Pierre Guillaume
Foto’s McLaren

MCLAREN 675LT SPIDER

Polyvalente laagvlieger

De F1-wagens van McLaren 
hebben dit seizoen nog 
wat last om hun snelste 
concurrenten te volgen,  
maar intussen blijft 
het Engelse merk wel 
uitzonderlijke supercars in 
elkaar steken. Of wat dacht  
u van hun recentste 675LT?

Prestaties, homogeen karakter, veelzijdigheid 
Dynamische kwaliteiten van de Coupé bleven behouden 
Gebruiksvriendelijkheid, ergonomie

Prijs (€345.675 - €100.000 duurder dan een Ferrari 488 Spider)
Meerkost ten opzichte van de Coupé (± €30.000)
Niet meer mogelijk om nog een nieuwe te bestellen

500, dat is het 
aantal 675 LT Spiders 

die zullen worden 
geproduceerd. Intussen 

zijn ze al allemaal 
verkocht…



Werkaanbod

Collega oogarts gezocht voor deeltijd-
se consultaties in privé kabinet regio 
Eeklo, 3 halve dagen bij voorkeur op 
woe/do/vrij namiddag.
Tel. 0477/459498 (bericht inspreken 
aub indien nodig)

Psychiater, 65+, zoekt parttime baan in 
Oost- of West-Vlaanderen. SMS 0479-
36.24.743

3de kinderarts gezocht voor druk-
ke kinderartsenpraktijk te Edegem.  
Perfect te combineren met zieken-
huisactiviteit.
Contact via 0473199176 of mvaerenberg@
hotmail.com

Kinderarts in Gent met privé praktijk 
die ook psycholoog,diëtist,spelthera-
peut,optometrist en studiecoach om-
vat zoekt kinderarts voor samenwer-
king. Info: heidi.capiau@gmail.com of 
09/222 49 46.

De volledig vernieuwde (dec’ 2016) 
artsenpraktijk in Oostende is voorzien 
van o.a. 2 kabinetten en 1 secretariaat-
spost.
De praktijk werkt volledig op afspraak, 
maakt heden gebruik van een tele-se-
cretariaat, online bookingsysteem en 
is gelegen in een regio met wachtpost 
WE/ wachtdienstregeling 365/365.
Bij interesse 
christel@huisartsenpraktijkdekatteie.be

Huisarts te Wilsele (Leuven) zoekt jon-
ge, dynamische, enthousiaste colle-
ga om solopraktijk om te vormen tot 
duo vanaf aug/sept 2017.Eigen prak-
tijkruimte , EMD HealthOne, georga-
niseerde weekwacht en WEwachtpost 
.gudrun.vercruysse@telenet.be

Na 13 jaar solo-praktijk heb ik nu een 
nieuwe uitdaging: een medisch huis 
oprichten met diëtiste, logopediste, 

podologe, psychologe en natuurlijk 
een collega huisarts. Eigen kabinet 
in nieuwbouw, parttime secretariaat, 
EMD Care Connect, georganiseerde 
weekwacht, wachtpost, e-health in 
orde.
Ik kijk ernaar uit om praktijkprojec-
ten op te zetten, samen in overleg te 
gaan…
Hopelijk kunnen we samen hard wer-
ken voor onze patiënten, maar mekaar 
ook vrije tijd en verlof garanderen en 
kansen voor nevenactiviteiten.
Meer info: sophie.de.cauwer@skynet.be

Groepspraktijk te Nieuwpoort op zoek 
naar vervanging voor half mei tot 
half augustus met mogelijkheid tot 
associatie. Georganiseerde week- en 
weekendwacht. EMD. Secretariaat. 
Deels op afspraak. Alles bespreekbaar. 
058/233174 of debaeke.roobaert@
gmail.com

Over te nemen: bloeiende en rendabe-
le dokterspraktijk lichamelijke schade 
evaluatie- verzekeringsgeneeskunde
Begeleiding mogelijk. Inlichtin-
gen: dries.goyens@evplus.be – 
0496/140091

Huisarts met 7 jaar ervaring beschik-
baar voor vervanging van 8 tem 17 
maart, 18 tem 21 april en 3 tem 14 juli 
2017. Uitvalsbasis regio Kortrijk. Con-
tact: vliegendehuisarts@hotmail.com

huisartspraktijk overname omgeving 
Aarschot wegens pensionnering.
0495 22 10 31

Flexibele huisartsenpraktijk zoekt col-
lega voor vervanging juni-september. 
Consultaties op afspraak, secretariaat. 
Geen wachten. Zo interesse, consulta-
ties in asielcentrum. huisartsenalsem-
berg@gmail.com. Dr Vandenbussche 
en Dr de Ghellinck, Vanderveldenlaan 
18, 1652 Alsemberg-02/380 16 00.

Huisartspraktijk overname wegens na-
kende pensionering, na eerst tijdelijke 
samenwerking.
Praktijk gelegen in landelijke gemeen-
te , omgeving Gent. Goede week- en 
weekendwacht.
Meer info: hildelisab@hotmail.com

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

HAP Molenkouter te Zottegem zoekt 
huisarts wegens pensionering van 
collega. 
Wij bieden aan: diverse patiëntenpo-
pulatie, aangename werksfeer, cen-
traal gelegen modern praktijkgebouw, 
online afsprakensysteem, vrije na-
middag, georganiseerde weekwacht 
en wachtpost in weekend. Start op 
1/12/2017. 
Wij verwachten: engagement, goede 
communicatie, flexibiliteit.
Meer info? mail naar hapmolenkouter@
outlook.be

Jonge collega gezocht voor NIEUWE 
moderne praktijk te Aartselaar (instap 
zomer 2017). Bestaande duopraktijk, 
secretariaat, 3 volledig ingerichte ka-
binetten, online afspraken, Impulseo. 
Werkuren flexibel en bespreekbaar! 
Info: Artsen Ten Dorpe Tel 03-2933639 
doktersung@yahoo.co.uk

Opportuniteit startende huisarts. Ver-
koop/verhuur van woning met prak-
tijk. Gemotiveerde huisarts gezocht 
om een momenteel goed lopende 
huisartspraktijk over te nemen aan 
het einde van de loopbaan van de 
huidige arts. Dit kan door geleide-
lijke overname tegen februari 2018. 
Omvorming tot duopraktijk is perfect 
mogelijk. De woning met 3 slaapka-

mers, 2 praktijkruimtes en wachtzaal 
is zeer rustig gelegen met langs voor 
en achter uitzicht op parkgebied in het 
centrum van Belsele (Sint-Niklaas).  
Bij interesse of bijkomende vragen, 
w.van.daele@skynet.be

Ik ben op zoek naar een collega voor 
samenwerking. Praktijk gelegen te 
Steenhuffel, Vl-Brabant. Op termijn 
evt een Haio of een 3e vaste collega 
(verschillende collega’s gaan met pen-
sioen de komende jaren).
Er zijn 2 praktijkruimtes. EMD Medidoc. 
Consultaties zijn enkel op afspraak. Er 
is een online-agenda en telesecretari-
aat. Impulseo-gebied vanaf 2017.

Georganiseerde weekwacht, tijdens 
het weekend wachtpost N16 te Puurs.
Meer info: anlamberts@telenet.be

Wij zoeken een gemotiveerde huisarts 
die onze groep kan komen verster-
ken vanaf mei 2017 wegens zwanger-
schapsverlof, gedurende minstens 
3 maanden. Aangename werksfeer, 
werk verzekerd, secretariaat en tele-
secretariaat, alle raadplegingen na 
afspraak, uurrooster te bespreken, ei-
gen kabinet, ... . Voor meer info info@
huisartsenpraktijkkampenhout.be of 
016/65.08.70.

Groepspraktijk te Knokke zoekt vierde 
collega. Voltijds secretariaat. Eigen ka-
binet.Week-en weekendwacht.
Contact: 050/61.34.34
dokter.maene@gmail.com
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Oogartsenpraktijk centrum Geraards-
bergen:
Vervanger gezocht periode april tem 
juli 2017 wegens bevallingsverlof. Vol-
ledig uitgeruste groepspraktijk met 
ondersteuning secretaresse gelegen 
aan station centrum Geraardsbergen. 
Uren en weekdagen vrij te bepalen en 
overeen te komen.
Interesse? neem gerust contact op 
via 0478 645 281 of isabellelequeu@ 
outlook.be.

Medisch secretaresse zoekt werk. 7 
jaar ervaring bij een oogarts. Regio 
Antwerpen en omstreken. Beschik-
baar vanaf januari 2017.
Mail: annemindel@yahoo.com

Huisarts praktijk overname omgeving 
Aarschot wegens pensionnering.
tel.: 0495 22 10 31

Dringend plaatsvervanging gezocht, 
wegens ziekte, in goedgelegen praktijk 

te Deurne Zuid Antwerpen. Er is admi-
nistratieve ondersteuning voorzien.
Tel: 0474 365 838

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 prak-
tijk@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.

Medisch materiaal

Spirometer spirobank te koop wegens 
stopzetting praktijk.
Toestel in goede staat, weinig ge-
bruikt. Vraagprijs: 100 euro.
Info: katiedepaepe@hotmail.com of 
0474/238706

Te koop wegens plotse stopzetting 
praktijk: 9 stoelen wachtzaal, wacht-
zaaltafeltje, microscoop Olympus, 
dokterstas Rusticana (nieuw), Brother 
printer HL-5450DN, etc… Prijs overeen 
te komen. 0475/464480

Te koop: electrische onderzoekstafel 
(duolys-quest) + arm- en beensteunen 
en rollend onderstel in uitstekende 
staat, tabouret, sterilisator, chirur-
gisch materiaal, frigo (A-klasse) + 
kast, materiaalkasten. Mechelen. Tel: 
0478/775765.

te koop: StarFitness of MyVibe Fit-
ness Kantelplaat. Bijna nooit gebruikt, 
Nieuw:2000 Eu. Vraagprijs:1000 Eu.
Tel: 0475 25 52 66

Te koop:videogastroscoop Fuji ty-
pe5(2006,1dg /wk gebruikt)processor, 
lichtbron,polaroidfoto,rolkar (alles 
perf. Staat ),electrische oz tafel, Echo 
Tosbee Toshiba, wegens stop prak-
tijk;prijs otk, Luc.terriere@skynet.be 
of tel 0477227248

Welch Allyn CP 50 ECG toestel te koop. 
Nieuw gekocht in 2013, amper 20 ECG ‘s 
Mee afgenomen. Nieuwprijs met elek-
troden en papier 1500, nu te koop voor 
500 euro met elektroden bij. Ev ook 
draagtas. Geïnteresseerd? Mail naar an.
konings@sportartskalmthout.be

TE KOOP:wegens stopzetting praktijk: 
electrisch onderzoeksbed, in goede 
staat . Prijs overeen te komen .
Riziv: 1.71225,77.830
Tel. 0474/66 95 32 .

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

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

Kroonveldlaan 50  - 9200 Dendermonde

Het algemeen ziekenhuis Sint-Blasius Dendermonde
• is een hedendaags ziekenhuis in een recent gebouw op de hoofdcampus te Dendermonde;
• maakt deel uit van het Vlaams Ziekenhuis Netwerk Leuven;
• bevat in totaal 439 erkende ziekenhuisbedden.

Momenteel hebben wij volgende openstaande vacatures

Arts-specialist OFTALMOLOOG 
(m|v ) deeltijds
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.

Voor bijkomende informatie over de functie kan u terecht 
bij dr. Eric Van Caelenberghe (oftalmoloog) op +32 (0)52 25 26 79  
bij dr. Raf Jacobs (medisch directeur) op +32 (0)52 25 25 15

Arts-specialist REUMATOLOOG 
(m|v) voltijds

De aan te werven arts zal samenwerken met onze reumatologe dr. Helena Herman.

Voor bijkomende informatie over de functie kan u terecht 
bij dr. Helena Herman (reumatoloog) op +32 (0)52 25 26 44
bij dr. Raf Jacobs (medisch directeur) op +32 (0)52 25 25 15

Voor nevenstaande vacatures 
ontvangen wij graag uw sollicitatie 

met uitgebreid cv t.a.v.  
mevr. Karen Pieters  

(algemeen directeur)  
karen.pieters@azsintblasius.be en 

dr. Raf Jacobs  
(medisch directeur)  

raf.jacobs@azsintblasius.be
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NKO-materiaal te koop: grote unit Lap-
perre, Microscoop KAPS, flexibele en 
rigide laryngoscoop Olympus. Audio, 
Akoustische rhinomanometer, ENG+-
BERA Difra, autoclavabele endosco-
pen, klein materiaal: neusspecula, oor-
specula, zuigers, micro-oortangetjes. 
Nieuw tel: 0495/22.67.64.

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

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

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

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

Tientallen anatomische platen groot 
formaat te verkrijgen met acupunc-
tuurpunteninfo. Geschikt voor algeme-
ne praktijk, acupunctuurpraktijk, kine-
sitherapie,en didactisch gebruik. Op 
stevig harde kartonbasis, en met touw 
om aan wand te bevestigen. Kostprijs 
te bespreken. 053 783959 

Vastgoed

Luxueus instapklaar app (125m2), 
nieuwbouw 2012, Edegem. Ideale lig-
ging op wandelafstand van ziekenhuis. 
2 mooie slaapkamers, badkamer met 
bad en douche, open keuken (Siema-
tic), grote lichte leefruimte, parket-
vloer, 3 terrassen (33m2). Alarminstal-
latie. CV. 2 ondergrondse garageboxen 
met berging. Tel: 0479404662

Te huur: zeer goed gelegen 2-slaapka-
mer appartement ( 78 m ² ) in kleine 
residentie te Kortrijk aan de Kasteel-
kaai met zicht op de Leie. Nieuwbouw, 
opgeleverd in 2016. Geïnstalleerde 
keuken met vaatwas, oven, inductie-
kookfornuis, dampkap, koelkast. Geen 
huisdieren toegelaten. Vgp 640 € + 50 
€ onkosten.

Ruime alleenstaande tijdloze woning 
in perfecte staat met aangelegde tuin 
op 1140 m2. Regio Herzele. Landelijke 
omgeving.

Grote living, bureel, 4 slaapkamers, 
badkamer, 2 wc’s en aparte douche. 
Dubbele garage. Volledig onderkel-
derd. Grote recent geïsoleerde zolder.
Alarmsyst. externe sensoren. Tel.: 
0476/54.90.83.

Te huur: ingericht huisartsen kabinet in 
Hasselt. Tel. 011/210309.

TE KOOP: Praktijkruimte 50 m². 
Nieuwbouw. Centrum LEDE (bij Aalst)  

Wichelsesteenweg 2. Casco. Toplig-
ging. Alle nutsvoorzieningen aanwe-
zig. Onmiddellijk beschikbaar. 125.000 
Euro. Tel. Notaris Ingmar De Kegel 
02/331.02.22

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

Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.

Het Heilig Hartziekenhuis Lier beschikt over 451 erkende bedden en profileert zich als een regionaal acuut ziekenhuis met een 
volwaardig zorgaanbod voor een brede regio. Voor de verdere uitbouw van ons ziekenhuis zijn wij op zoek naar een (M/V):

PSYCHIATER
De dienst psychiatrie biedt ambulante, dag- en residentiële 
therapie. Er is een uitgebreide samenwerking met de Paaz-
diensten en de meeste psychiatrische ziekenhuizen uit de 
regio. Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en dynamische  
psychiater, die geïnteresseerd is in kortdurende observatie en 
behandeling en ons enthousiast PAAZ  team mee aanstuurt.
Een bijkomende psychotherapeuthische opleiding (liefst 
psychodynamisch of systeemtherapeutisch georiënteerd) is 
zeker een meerwaarde.
Voor verdere informatie kan u contact opnemen met dr. Filip 
Auwerkerken: filip.auwerkerken@hhzhlier.be of 03/491.27.63.

Dienst ANESTHESIE
Het ziekenhuis beschikt over een volledige uitgebouwde 
dienst gespecialiseerde spoedgevallenzorg, intensieve 
zorgen, multidisciplinaire pijnkliniek en dagziekenhuis. In het 
operatiekwartier bieden we een brede waaier aan heelkundige 
ingrepen. De dienst anesthesie is verantwoordelijk voor het 
zorgbeleid en permanties op deze afdelingen. De dienst 
bestaat momenteel uit 16 stafleden. Naast het dagdagelijks 
beleid bieden we ook stageplaatsen in de anesthesie-
reanimatie en in de urgentiegeneeskunde aan specialisten in 
opleiding. De erkende multidisciplinaire pijnkliniek biedt ook 
opleiding aan voor residenten in de algologie. 
Voor de uitbreidende activiteit van de dienst anesthesie zijn 
wij op zoek naar drie collega’s voor een voltijds mandaat. Een 
bijkomende bekwaamheid naast de basisopleiding anesthesie 
is gewenst. 
ANESTHESIST/URGENTIEARTS
ANESTHESIST/INTENSIEVE ZORGEN
ANESTHESIST/ALGOLOOG
Voor verdere informatie kan u contact opnemen met dr. Joke 
De wolf : joke.de.wolf@hhzhlier.be

SPOEDARTS/URGENTIEARTS
Het ziekenhuis beschikt over een gespecialiseerde 
spoedgevallenzorg, MUG, PIT en een erkende intensieve 
zorgeenheid. Wij zijn op zoek naar een urgentiearts. De ratio 
tewerkstelling is te bespreken. Voor verdere informatie kan u 
contact opnemen met dr. Koen De Feyter:  
Koen.De.Feyter@hhzhlier.be 

Uroloog
Het ziekenhuis van Lier is in volle ontplooiing. Het ziekenhuis 
beschikt over een algemene dienst urologie met laparoscopie, 
ESWL en tevens bekkenbodemkliniek. In het veranderd 
ziekenhuislandschap zal ook het H.-Hart ziekenhuis van Lier deel 
uitmaken van een ziekenhuisnetwerk. Hij/zij moet dus goed in 
groep kunnen samenwerken zowel binnen het ziekenhuis als 
binnen het toekomstig ziekenhuisnetwerk. Dit geeft ook de 
morgelijkheid om alle urologische zorgen te kunnen aanbieden.
Wij zoeken een gemotiveerde en sociale collega. Naast 
algemene urologie strekt bekwaamheid in open heelkunde 
en laparoscopie robotchirurgie tot voordeel. Voor verdere 
informatie kan u contact opnemen met dr. Stijn Boulanger: stijn.
boulanger@hhzhlier.be 

NEUROCHIRURG 
Het ziekenhuis beschikt over een goed uitgebouwde dienst 
intensieve zorgen, spoedgevallen, neurologie/stroke unit en 
multidisciplinaire pijnkliek.
Daarnaast wordt er consulentschap in AZ Herentals uitgevoerd 
m.b.t. de opvang van acute cerebrale aandoeningen.
Het team bestaat uit 3 neurochirurgen. Voor verdere informatie 
kan u contact opnemen met  
dr. Bert Kegelaers: Bert.kegelaers@hhzhlier.be

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief en cv naar:  

H.-Hartziekenhuis Lier vzw
t.a.v. dr. An De Cuyper, Algemeen directeur
Mechelsestraat 24 - 2500 Lier
An.De.Cuyper@hhzhlier.be

ASO’s mogen eveneens solliciteren!

H.-Hartziekenhuis Lier
een hart voor zorg
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De afgelopen weken waren zeer 
druk voor het team van De Spe-
cialist. Op ons nummer 100 en 

het rondetafelgesprek over de toekomst 
van de geneeskunde begin maart kregen 
we een pak positieve reacties. Orgelpunt 
vormde ons allereerste symposium op 
11 maart, maar daar zal het zeker niet bij 
blijven.
Zowel voor als achter de schermen wer-
ken we hard om u steeds opnieuw het 

meest interessante nieuws te bezorgen, 
op een aangename en moderne manier 
gepresenteerd. 

Een krant maken is en blijft teamwerk, 
of die krant nu digitaal dan wel op pa-
pier verspreid wordt. Dit team dankt u, 
lezer, van harte voor uw vertrouwen. 
We hopen er nog lang te zijn voor u, en 
verder samen met u nieuwe wegen in 
te slaan.
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