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*   Can nausea and vomiting be treated with ginger extract? A.Giacosa and all.  
European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2015;19: 1291-1296
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Inslikken met een beetje water. Niet op bijten.
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Per dag Max.  
Volwassenen  
en kinderen vanaf 12 jaar

1 caps. 1 tot 3x/dag 3

Zwangere vrouwen 1 caps. ’s ochtends 1
Kinderen van 6 tot 11 jaar 1 caps. 1 tot 2x/dag 2
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SENIOREN + TECHNOLOGIE = 
GERONTECHNOLOGIE: 
EEN NIEUW WAPEN IN HET 
VOORDEEL VAN ONZE SENIOREN?
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B ack to the future? Gerontechnologie dringt stilaan alle domeinen 
van de geriatrie binnen. Denk maar aan communicatietechnieken 
(gsm, videoconferencing, alarm op afstand), toestellen die het com-
fort verhogen (domotica, spelconsoles, tablets), toestellen die de 
gezondheid bewaken (detectie van bewusteloosheid, vallen, activi-
teit; gaslek, waterlek, telehulp; meten van bloedsuikerspiegel, bloed-
druk, robots…) of veiligheidsapparatuur (hulplijn, bewegingsdetec-
tor, ongevalpreventie, alarmsystemen voor binnen en buiten…). 
“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 versterken”, benadrukt Olivier Guérin 
(CHU Nice). “De technologie op zich is eigenlijk niet belangrijk, wel 
het gebruik ervan en de waardering van de gebruikers”.

De echte vraag is dus of het nuttig is voor de patiënt (heeft 
hij dit echt nodig?), doeltreffend (helpt het hem in zijn dagelijkse 
leven?) en gebruiksvriendelijk (maakt hij er systematisch gebruik 
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W O O R D V O O R A F

van en is hij tevreden?). Het laatste punt is verre van ba-
naal, zoals de ontwerpers van tablets voor senioren kon-
den vaststellen. Die waren zeer verrast door het gebrek 
aan enthousiasme bij de oudere mensen, voor wie de ta-
blets 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 aangepast (rekening 
houdend met tremor, slecht zicht…), dan een toestel dat 
stigmatiseert omdat het anders is.

Het probleem is niet eenvoudig. De ontwikkeling van 
dit soort technologie moet zorgvuldig worden beoordeeld, 
naast het financiële plaatje. Dit aspect zal binnenkort nog 
belangrijker worden, wanneer de internationale robotica-
markt de automarkt qua volume van de troon stoot. 

De manier waarop het nut van deze hulpmiddelen we-
tenschappelijk wordt bewezen en hoe wordt beslist om 
ze op de markt te brengen, moet dus worden onderzocht. 
Daarbij komt nog de vraag welk etiket ze moeten krijgen. Er 
is nood aan een gemeenschappelijk methodologisch ka-
der en een gestandaardiseerde taal tussen ontwerper en 
gebruiker om de vijf ontwikkelingsstadia veilig te kunnen 
doorlopen: analyse van de behoeften en vereisten, ontwik-
keling van het concept, ontwikkeling van het prototype, 
fabricage van het gecommercialiseerde product en opvol-
ging van het product nadat het op de markt is gebracht. 
Een doeltreffende evaluatie is heel moeilijk omdat de tech-
nologie razendsnel evolueert en alles dus heel snel moet 
gebeuren, 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 biosen-
soren. Deze instrumenten kunnen namelijk enorm veel 
voordelen bieden voor de gezondheid, maar houden ook ri-
sico’s in. We gaan er bijvoorbeeld van uit dat alle gegevens 
correct werden ingevoerd. En door het ‘exclusieve’ contact 
met de machine gaat ook de communicatie met de mens 
verloren. Wat kan een arts doen als zijn patiënt, die ervan 

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.

overtuigd is dat hij alle gegevens over zijn bloedsuikerspie-
gel heeft ingegeven, niet meldt dat hij zich op bepaalde 
momenten onwel voelde? 

In deze context werden de laboratoria voor ergonomie 
op touw gezet. Ergonomie is een wetenschappelijke dis-
cipline die enerzijds gericht is op een inzicht in de interac-
tie tussen mensen en systeemcomponenten. Anderzijds 
is het een beroep dat deze theoretische uitgangspunten, 
gegevens en methoden toepast om het welzijn van het in-
dividu en de prestaties van het systeem te optimaliseren. 
Ergonomie 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, be-
grijpelijk werktuig. Maar de hamer van een timmerman is 
niet dezelfde 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 gebruikers 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 wiskundige 
modellen, simulaties doen in een nagebootste omgeving 
waar het apparaat zal worden gebruikt, of het gebruik er-
van registreren in een reële situatie. Uiteindelijk staat de 
ergonomie binnen de gerontechnologie (maar niet alleen 
in dat domein) ervoor garant dat een hulpmiddel veilig, ge-
bruiksvriendelijk, 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
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met de huidige risicofactoren van de individuele vrouw, in het bijzonder met de factoren voor veneuze trombo-embolie (VTE) en hoe het risico op VTE met Daylette zich verhoudt tot het risico met andere gecombineerde hormonale anticonceptiva. DOSERING EN WIJZE VAN 
TOEDIENING Toedieningsweg : Oraal gebruik  Dosering : Hoe wordt Daylette ingenomen? De tabletten moeten dagelijks op ongeveer hetzelfde tijdstip worden ingenomen, indien nodig met wat vloeistof, in de op de blisterverpakking aangegeven volgorde. De tabletten moeten 
zonder onderbreking worden ingenomen. Gedurende 28 opeenvolgende dagen moet één tablet per dag worden ingenomen. Elke volgende verpakking wordt gestart op de dag na de laatste tablet van de vorige verpakking. De onttrekkingsbloeding begint gewoonlijk 2-3 dagen na 
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transdermale pleister): De vrouw dient bij voorkeur met Daylette te beginnen op de dag na de laatste werkzame tablet (de laatste tablet die de werkzame stoffen bevat) van haar voorgaande COC, maar uiterlijk op de dag na de gebruikelijke tabletvrije of placebotablettussenpoos van 
haar vorige COC. In het geval dat een vaginale ring of transdermale pleister is gebruikt, dient de vrouw bij voorkeur op de dag van verwijdering te beginnen met het gebruik van Daylette, maar uiterlijk wanneer de volgende applicatie aangebracht had moeten worden. *Overstappen 
van een methode met alleen progestageen (pil, injectie, implantaat met alleen progestageen) of een progestageen-afgevend intra-uterien systeem (IUS) : De vrouw kan elke dag overstappen van de pil met alleen progestageen (van een implantaat of het IUS op de dag van de 
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blisterverpakking zijn onbelangrijk. Zij dienen echter wel te worden weggegooid om onbedoelde verlenging van de placebotabletfase te vermijden. Het volgende advies is alleen van toepassing op gemiste werkzame tabletten: Wanneer de gebruikerster minder dan 24 uur te laat 
is met het innemen van een tablet, is de anticonceptieve bescherming niet verminderd. De vrouw dient de tablet in te nemen zodra zij eraan denkt en de resterende tabletten dienen op de normale tijd te worden ingenomen. Wanneer zij meer dan 24 uur te laat is met het innemen 
van een tablet, kan de anticonceptieve bescherming verminderd zijn. Het omgaan met gemiste tabletten kan worden begeleid door middel van de volgende twee basisregels: 1. Het aanbevolen hormoonvrije tablet interval is 4 dagen, men mag nooit langer dan 7 dagen stoppen met 
de tabletten 2. om voldoende onderdrukking van de hypothalamus-hypofyse-ovarium-as te krijgen dienen de tabletten gedurende 7 dagen achter elkaar ingenomen te worden. Dienovereenkomstig kan het volgende advies in de dagelijkse praktijk worden gegeven: *Dag 1-7 : De 
gebruikster dient de laatste gemiste tablet in te nemen zodra ze eraan denkt, ook als dit betekent dat zij twee tabletten tegelijk moet innemen. Ze gaat dan verder met het innemen van de tabletten op haar gebruikelijke tijdstip. Daarnaast dient gedurende de volgende 7 dagen een 
aanvullende barrièremethode zoals een condoom te worden gebruikt. Wanneer gedurende de voorgaande 7 dagen gemeenschap heeft plaatsgevonden dient men rekening te houden met een mogelijke zwangerschap. Hoe meer tabletten er zijn gemist en hoe dichter zij bij de 
placebotabletfase zitten, hoe hoger het risico op een zwangerschap is. *Dag 8-14 : De gebruikster dient de laatste gemiste tablet in te nemen zodra ze eraan denkt, ook als dit betekent dat zij twee tabletten tegelijk moet innemen. Ze gaat dan verder met het innemen van de tabletten 
op haar gebruikelijke tijdstip. Op voorwaarde dat de vrouw haar tabletten gedurende de 7 dagen vóór de eerste gemiste tablet correct heeft ingenomen, hoeven er geen extra anticonceptievoorzorgen te worden genomen. Wanneer zij echter meer dan 1 tablet heeft gemist, dient men 
de vrouw te adviseren gedurende 7 dagen aanvullende voorzorgen te nemen. *Dag 15-24 :Het risico van verminderde betrouwbaarheid dreigt door de naderende placebotabletfase. Echter, door aanpassing van het innameschema van de tabletten kan verminderde 
anticonceptiebescherming nog steeds worden voorkomen. Door zich te houden aan één van de volgende twee opties is het daarom niet nodig aanvullende anticonceptievoorzorgen te nemen, op voorwaarde dat de vrouw alle tabletten gedurende de 7 dagen vóór de gemiste tablet 
correct heeft ingenomen. Wanneer dit niet het geval is, dient zij de eerste van de twee opties te volgen en gedurende de volgende 7 dagen bovendien extra voorzorgen te gebruiken. 1. De gebruikster dient de laatste gemiste tablet in te nemen zodra ze eraan denkt, ook als dit 
betekent dat zij 2 tabletten tegelijk moet innemen. Ze gaat dan verder met het innemen van de tabletten op haar gebruikelijke tijdstip tot de werkzame tabletten allemaal zijn opgebruikt. De vier groene  placebotabletten van de laatste rij moeten worden weggegooid. Er moet meteen 
worden begonnen met de volgende blisterverpakking. Het is niet waarschijnlijk dat de gebruikster vóór het einde van het einde van de werkzame tabletten van de tweede verpakking een onttrekkingsbloeding krijgt, maar zij kan wat spotting of doorbraakbloeding ondervinden op 
dagen waarop zij tabletten inneemt. 2. Men kan de vrouw ook adviseren te stoppen met het innemen van werkzame tabletten uit de huidige blisterverpakking. Zij dient dan maximaal 4 dagen de groene  placebotabletten van de laatste rij in te nemen, inclusief de dagen waarop ze 
tabletten heeft gemist, en vervolgens door te gaan met de volgende blisterverpakking. Wanneer de vrouw tabletten heeft gemist en vervolgens geen onttrekkingsbloeding krijgt in de placebotabletfase, dient men te denken aan de mogelijkheid van zwangerschap. Advies in geval 
van maagdarmstoornissen : In geval van ernstige maagdarmstoornissen (bijv. braken of diarree), is absorptie mogelijk niet volledig en dienen aanvullende anticonceptiemaatregelen te worden genomen. Wanneer binnen 3-4 uur na het innemen van de werkzame tablet wordt 
gebraakt, dient zo snel mogelijk een nieuwe (vervangende) tablet te worden ingenomen. De nieuwe tablet dient indien mogelijk binnen 24 uur na de gebruikelijke tijd van innemen van de tablet te worden ingenomen. Wanneer er meer dan 24 uur verstreken is, is het advies met 
betrekking tot gemiste tabletten, als gegeven in “Omgaan met gemiste tabletten” van toepassing. Wanneer de vrouw haar gebruikelijke schema van innemen niet wil veranderen, moet ze de extra tablet(ten) uit een andere blisterverpakking nemen. Hoe wordt een onttrekkingsbloeding 
uitgesteld : Om een menstruatie uit te stellen dient de vrouw door te gaan met een volgende blisterverpakking van Daylette zonder de placebotabletten uit de huidige verpakking in te nemen. Deze verlenging kan zo lang worden voortgezet als men wil tot het einde van de werkzame 
tabletten in de tweede verpakking. Gedurende de verlenging kan de vrouw doorbraakbloeding of spotting ondervinden. Regelmatig innemen van Daylette wordt vervolgens hervat na de fase met placebotabletten. Om haar menstruaties te verschuiven naar een andere dag van de 
week dan waaraan de vrouw gewend is met het huidige schema, kan men haar adviseren haar komende placebotabletfase met zoveel dagen te verkorten als ze wil. Hoe korter de tussenpoos, hoe hoger het risico dat zij geen onttrekkingsbloeding heeft en doorbraakbloeding en 
spotting zal ondervinden tijdens de volgende verpakking (net als wanneer een menstruatie wordt uitgesteld). CONTRA-INDICATIES Hormonale combinatie-anticonceptiva (CHC’s) mogen in de volgende situaties niet worden gebruik. Wanneer één van de aandoeningen zich voor het 
eerst voordoet tijdens het gebruik van CHC’s, dient onmiddellijk te worden gestopt met het product. *Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor (één van) de hulpstoffen. *Overgevoeligheid voor pinda’s of soja *Aanwezigheid van of risico op veneuze trombo-embolie (VTE) 
: Veneuze trombo-embolie – bestaande VTE (bij antistollingsmiddelen) of eerder doorgemaakte VTE (bijv. diepe veneuze trombose [DVT] of longembolie [PE]) - Bekende erfelijke of verworven predispositie voor veneuze trombo-embolie, bijvoorbeeld APC-resistentie, (waaronder 
factor V-Leiden), antitrombine-III-defi ciëntie, proteïne C-defi ciëntie, proteïne S-defi ciëntie - Zware operatie met langdurige immobilisatie - Een hoog risico van veneuze trombo-embolie door de aanwezigheid van meerdere risicofactoren. *Aanwezigheid van of risico op arteriële 
trombo-embolie (ATE) : Arteriële trombo-embolie – bestaande arteriële trombo-embolie, eerder doorgemaakte arteriële trombo-embolie (bijv. myocardinfarct) of prodromale aandoening (bijv. angina pectoris) - Cerebrovasculaire ziekte – bestaande beroerte, eerder doorgemaakte 
beroerte of prodromale aandoening (bijv. transient ischaemic attack (TIA)) - Bekende erfelijke of verworven predispositie voor arteriële trombo-embolie, bijvoorbeeld hyperhomocysteïnemie en antifosfolipiden-antistoffen (anticardiolipine-antistoffen, lupusanticoagulans) - 
Voorgeschiedenis van migraine met focale neurologische symptomen - Een hoog risico op arteriële trombo-embolie als gevolg van meerdere risicofactoren of door de aanwezigheid van een ernstige risicofactor, zoals: diabetes mellitus met vasculaire symptomen, ernstige hypertensie, 
ernstige dislipoproteïnemie. - Aanwezigheid of een voorgeschiedenis van ernstige leverziekte zolang de leverfunctiewaarden niet zijn teruggekeerd tot normaal - Ernstige nierinsuffi ciëntie of acuut nierfalen - Aanwezigheid of voorgeschiedenis van levertumoren (benigne of maligne) 
- Bekende of vermoedelijke door geslachtssteroïden beïnvloede maligne tumoren (bijv. van de geslachtsorganen of de borsten) - Ongediagnosticeerde vaginale bloeding BIJWERKINGEN Voor ernstige bijwerkingen voor COC-gebruiksters, zie bijsluiter. De volgende ongewenste 
geneesmiddelenreacties zijn gerapporteerd tijdens gebruik van drospirenon/ethinylestradiol: Onderstaande lijst vermeldt bijwerkingen volgens de MedDRA systeem-/orgaanklassen (MedDRA SOCs). De frequenties zijn gebaseerd op gegevens uit klinisch onderzoek. De meest 
geschikte MedDRA-term is gebruikt voor het beschrijven van een bepaalde bijwerking, samen met synoniemen en verwante aandoeningen. Vaak (≥ 1/100 tot < 1/10) : Emotionele labiliteit, Hoofdpijn, Misselijkheid, Pijn in de borst, Metrorragie*, Amenorroe  Soms (≥ 1/1.000 tot < 
1/100) : Depressie, nervositeit, Duizeligheid, Paresthesie, Slaperigheid, Migraine, Spataderen, Hypertensie, Buikpijn, Braken, Dyspepsie, Winderigheid, Gastritis, Diarree, Acne, Pruritus, Huiduitslag, Rugpijn, Pijn in extremiteit, Spierkrampen, Vaginale candidiasis, Bekkenpijn, 
Borstvergroting, Fibrocystische borst, Uteriene / vaginale bloeding*, Genitale afscheiding, Opvliegers, Vaginitis, Menstruele aandoening, Dysmenorroe, Hypomenorroe, Menorragie, Vaginale droogte, Verdacht papanicolaou-uitstrijkje, Verminderd libido, Asthenie, Toegenomen 
transpiratie, Oedeem (Algemeen oedeem, Perifeer oedeem, Gezichtsoedeem), Gewichtstoename Zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1.000) : Candidiasis, Anemie, trombocytemie, Allergische reactie, Endocriene aandoening, verhoogde eetlust, anorexia, Hyperkaliëmie, Hyponatriëmie, 
Anorgasmie, Slapeloosheid, Vertigo, Tremor, Conjunctivitis, Droog oog, Oogaandoeningen, Tachycardie, Veneuze trombo-embolie (VTE), Arteriële trombo-embolie (ATE), Flebitis, Bloedvataandoening , Syncope, Epistaxis, Opgezette buik, Maagdarmaandoening, Vol gevoel, Hiatus hernia, 
Orale candidiasis, Constipatie, Droge mond, Galpijn, Cholecystitis, Chloasma, Eczeem, Alopecia, Dermatitis acneiform, Droge huid, Erythema nodosum, hypertrichosis, Huidaandoening, Huidstriae, Contactdermatitis, Fotosensitieve dermatitis, Huidnodule, Dyspareunie, Vulvovaginitis, 
Postcoïtale bloeding, Onttrekkingsbloeding, Borstcyste, Borsthyperplasie, Borstneoplasma, Cervixpoliep, Endometriale atrofi e, Eierstokcyste, Uteriene vergroting, Malaise, Gewichtsverlies Niet bekend (ka  n met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):  Overgevoeligheid, 
Erythema multiforme * bloedingsonregelmatigheden die gewoonlijk afnamen tijdens voortgezette behandeling Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen : Er is een verhoogd risico waargenomen op arteriële en veneuze trombotische en trombo-embolische voorvallen, waaronder 
myocardinfarct, beroerte, transiënte ischemische aanvallen, veneuze trombose en longembolie bij vrouwen die gecombineerde hormonale anticonceptiva gebruikten. Hier wordt in de bijsluiter dieper op ingegaan. De volgende ernstige bijwerkingen zijn gemeld bij vrouwen die COC’s 
gebruiken en die worden besproken in Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: *veneuze trombo-embolieën *arteriële trombo-embolieën *Hypertensie; *Levertumoren; *Optreden of verslechtering van aandoeningen waarbij geen eenduidig verband is met het gebruik 
van COC’s : De ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, epilepsie, uterien myoom, porfyrie, systemische lupus erythematodes, herpes gestationis, chorea van Sydenham, hemolytisch uremisch syndroom, cholestatische geelzucht; *Chloasma; *Bij acute of ch ron i s che 
leverfunctiestoornissen kan het stoppen met het gebruik van COC’s noodzakelijk zijn tot leverfunctiemarkers terugkeren tot normaal. *Bij vrouwen met erfelijk angio-oedeem kunnen exogene oestrogenen symptomen van angio-oedeem 
induceren of verergeren De frequentie van diagnose van borstkanker is zeer licht verhoogd onder gebruiksters van COC’s. Daar borstkanker zeldzaam is bij vrouwen onder de 40 jaar is de verhoging van het aantal gering in 
vergelijking met het totale risico van borstkanker. Het oorzakelijk verband met het gebruik van COC’s is onbekend. Voor verdere informatie, zie bijsluiter. Interacties :Doorbraakbloeding en/of mislukken van de anticonceptie 
kunnen te wijten zijn aan interacties tussen andere geneesmiddelen (enzyminductoren) en orale anticonceptiva. 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 België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel, 
Website: www.fagg.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxemburg : Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxemburg, 
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Gedeon Richter Plc., 1103 Boedapest, Gyömrői 
út 19-21., Hongarije NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE414766 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 01/2016. Datum van goedkeuring van de tekst: 
01/2016 – OP MEDISCH VOORSCHRIFT
*30% goedkoper dan de marktstandaard
84880/FR, date of creation 09-2016, V.U. Isabelle De Walsche, Diegem
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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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 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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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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Wij blijven tot uw dienst voor eventuele bijkomende informatie en tekenen,
Met vriendelijke groet.

Philippe Sapart      Maurienne Will
Product Manager     Administrateur

Geachte Dokter,

WILL-pharma is de eerste in Europa om een belangrijke 
stap te zetten in de verbetering van de opname van 
Ginkgo Biloba. 

Door het gebruik van de Fytosomen-technologie in 
Cogniton Focus stijgt de opname van Ginkgo Biloba 
met factor 3.5. 

Daar fosfatidylserine door de 

U.S. Food and Drug Administration Logo Sheet 1298.02 

 bestempeld is als een 
risicoverlager voor dementie en er een duidelijke synergie 
is vastgesteld tussen fosfatidylserine en Ginkgo Biloba, is 
de hoeveelheid fosfatidylserine in Cogniton Focus ook 
gestegen van 50mg naar 180mg per pil. 

Cogniton plus en Cogniton plus D3 blijven 
beschikbaar maar de fytosomen versie is enkel aanwezig 
in Cogniton Focus

Philippe Sapart      Maurienne Will

 60 mg Ginkgo biloba

 180 mg fosfatidylserine

 300 IE vitamine D3

 30 μg selenium

BETERE FORMULE, BETERE OPNAME

LEES MEER OP www.cogniton.be

Volgens ESCOP erkende indicaties 
voor Ginkgo Biloba :
•  Symptomatische behandeling van 

syndromen van lichte tot matige 
ouderdomsdementie, waaronder 
primaire degeneratieve dementie, 
vasculaire dementie en gemengde 
vormen

•   Neurosensoriële stoornissen zoals 
evenwichtsstoornissen/vertigo en 
oorsuizen

•  Verbetering van de cognitieve 
prestaties

•  Symptomatische behandeling 
van occlusief perifeer arterieel 
vaatlijden (claudicatio intermittens en 
fenomeen van Raynaud)
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LIPOSOOM

PHYTOSOME®

Wateroplosbare vrije 
actieve stof

Fosfatidylserine

Complex fosfatidylserine 
actieve stof

cogniton ®
focus

PP : 34,95 €
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Johanne Mathy

In oktober 2016 decreteerde Maggie De Block een moratorium op de 
erkenning van nieuwe forfaitair werkende praktijken. Doelstelling: 7 miljoen 

besparen, door de stijging van het budget in dat soort praktijken in te perken. 
Er is een audit besteld om de verdere financiering te plannen.

niet in het gedrang te brengen, willen de woordvoerders 
geen details geven over hun tegenvoorstellen. Zeker om-
dat de context kan veranderen, onder invloed van de eer-
ste budgetcontrole van de regering, in de loop van deze 
maand. “Zal de 900 miljoen besparingen die men van de 
gezondheidszorg vraagt wel 900 miljoen blijven?”

Theoretisch zou de financiering van nieuwe forfaitair 
werkende praktijken weer op dreef kunnen komen vanaf 
1 juli van dit jaar, omdat de conclusies van de audit ver-
wacht worden tegen eind juni. “Die timing is absoluut niet 
realistisch”, aldus Christophe Cocu en Hubert Jamart. “Er 
moet een auditeur worden aangeduid via een overheids-
opdracht. Die moet daarna de forfaitair werkende praktij-
ken ontmoeten – 150 in totaal!” Veel reden tot optimisme 
is er niet, omdat de auditeurs van de wachtposten nog al-
tijd niet hun definitieve conclusies aan de minister voor-
gelegd hebben, zowat 17 maanden na de bevriezing. “Ze 
houden ons voor de gek met die deadline van het begin 
van de zomer.”

HAND IN EIGEN BOEZEM

Het principe van een audit op zich stoort de FMM 
niet. “Integendeel, we waren vragende partij…” Vóór 
het moratorium inging had de Federatie gevolg gegeven 
aan de oproep die het KCE regelmatig doet: ‘Hebt u een  

V olgens de Franstalige Fédération des 
Maisons Médicales (FMM) berust deze 
maatregel op een misleidende redene-
ring. “Dit zal niet tot besparingen leiden. 
Het is een politieke beslissing. Lees: een 
aanslag op een zorgmodel dat snel veld 

wint en niet spoort met de klassieke, liberale genees-
kunde. De uitgaven zullen ergens anders gedaan wor-
den, maar niet verdwijnen”, betwisten Christophe Cocu 
en Hubert Jamart, respectievelijk secretaris-generaal en 
permanent politiek vertegenwoordiger van de FMM. 

“We kunnen ons niet voorstellen dat men op die ma-
nier geld zal winnen. Als patiënten niet meer in een for-
faitair werkende praktijk terechtkunnen, zullen ze ergens 
anders aankloppen, bijvoorbeeld in praktijken die per 
prestatie werken of op spoeddiensten. De enige bespa-
ring waarop men kan hopen, is dat sommige patiënten 
van zorg verstoken blijven, omdat ze niet kunnen betalen. 
Niet echt iets om trots op te zijn.”

NOG EENS EEN AANSLEPENDE AUDIT?

Al maandenlang stelt de FMM alternatieve financie-
ringsformules voor bij de ‘commissie forfait’ van het Riziv, 
waar ze 6 van de 9 zetels bezet. Dit overlegorgaan speelt 
de informatie door aan minister De Block. Om het overleg 
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onderzoeksthema dat u interessant lijkt? Kom ermee naar 
ons!’ Beide partijen besloten samen de studie van 2008 te 
herhalen. Ze definieerden een aantal onderzoeksdoelen. 
Bijvoorbeeld, wat is het verband tussen de werking van 
de praktijk en het sociale statuut waarvoor men gekozen 
heeft (bvba, vzw, enzovoort)? Of: welke invloed heeft de 
samenstelling van het team? Of de regio waar de praktijk 
gevestigd is?

“We zouden hiermee niet alleen forfaitair werkende 
praktijken en de betaling per prestatie met elkaar kunnen 
vergelijken, maar ook de forfaitair werkende praktijken 
onderling. We denken namelijk dat sommige forfaitair 
werkende praktijken het systeem misbruiken om midde-
len te verkrijgen die hun niet toekomen. Dat staat haaks 
op de basisprincipes van forfaitair werken. Eén van die 
principes is dat medische huizen niet moeten hengelen 
naar gezonde patiënten, die toch nooit op het consult ko-
men”, licht Christophe Cocu toe. De sector beoogde dus 
een vorm van autoregulatie, door in eerste instantie na te 
gaan wat goed liep en wat niet. “Maar drie dagen voor het 
moratorium gaf het KCE te kennen dat het de studie niet 
zou uitvoeren”, vervolgt de secretaris-generaal. 

Op dat ogenblik was er overigens al twee jaar een re-
flectie aan de gang over de berekeningsformule van het 
forfait. Momenteel wordt het forfait berekend aan de 
hand van een hele reeks criteria: de leeftijd en sekse van 
de patiënten, het aantal rechthebbenden voor verhoogde 
tegemoetkoming, het soort aandoeningen, enzovoort. “Er 
wordt rekening gehouden met 41 variabelen. Men stelt 

een profiel op van het patiëntenbestand, dat bepalend 
is voor de verdeling van de middelen tussen de verschil-
lende praktijken. Het gemiddelde forfait bedraagt mo-
menteel 35 euro per maand per patiënt, voor behande-
ling door de drie disciplines (huisarts + kinesitherapeut 
+ verpleegkundige, n.v.d.r.).” Zonder in details te willen 
treden, geeft Hubert Jamart aan dat de huidige bereke-
ningswijze vertrekt van de globale gezondheidsuitgaven, 
wat te weinig flexibel is. “We willen evolueren naar een 
model dat een realistischer beeld geeft van de uitgaven 
voor behandeling door de arts, de verpleegkundige en de 
kinesitherapeut.” De bedoeling is níet het forfait te aan-
trekkelijk te maken.

FEDERAAL EN REGIONAAL NIVEAU NIET IN FASE

Maar het moratorium doorkruiste dus die plannen. 
“Een moratorium dat we best hadden kunnen missen”, 
vindt men bij de FMM. “Het was niet nodig het hele sys-
teem lam te leggen om het te analyseren.” Bovendien zal 
die bevriezing niet zonder gevolgen blijven: patiënten vin-
den mogelijk geen toegang tot de juiste zorg, terwijl de 
bestaande praktijken steeds sterker belast worden. En de 
praktijken die in de fase van de opstart zaten, zullen mis
schien besluiten alsnog per prestatie te werken. “Ten slotte 
is de attitude van de overheid bijzonder verwarrend. Op 
regionaal niveau wordt er op een positieve toon over de 
forfaitair werkende praktijken gesproken. Maar intussen 
gaat het federale niveau op de rem staan.” ■
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Hoe gaat het met u, dokter?

“TOEN GOOIDE DE PATIËNT  
EEN DOOSJE GENEESMIDDELEN  

NAAR MIJN HOOFD!” 
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Valérie Kokoszka/Pascal Selleslagh

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.

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 gerechtelijke 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 anders 
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 patiën-
tengeweld. Huisartsen of specialisten die extra muros werken, 
kunnen hun praktijk alvast beter beveiligen.

Meer info: http://werkintransitie.be/

“H oe gaat het intussen met u, dokter?”, vragen de 
MLOZ zich af (1). Vooral huisartsen (20%) en specia
listen (10%) in opleiding lopen het risico op emotio-
nele uitputting. 

▼

Vragen over burn-out, 
depressie of cvs

I s er een verband tussen globale burn-out & Ecologie? Is burn-out, 
depressie of cvs een ziekte 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

Gwendolyn Portzky, prof. medische psychologie UGent, 
onderstreept dat tal van factoren aan de basis liggen: van een te 
zware workload tot niet neen kunnen zeggen, perfectionisme en 
andere typische persoonlijkheidskenmerken. Artsen kunnen zo 
meer geneigd zijn om de gezondheid van hun patiënten voorop 
te stellen aan die van zichzelf. 

Daarnaast is er de groeiende sociale druk, eigen aan het art-
senberoep, legt Lode Goderis (KU Leuven) uit. Artsen zijn vol-
gens hem weinig opgeleid om aan die druk te weerstaan. Ze kun-
nen ook moeilijk om met mislukking, lijden, verlies. Ze vluchten 
dan vaak in ontkenning, 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 in teamwerk. 
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 
Schueren 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 bij 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 vertrouwde patiëntartsrelatie zo’n onverwachte en 
negatieve wending kan nemen, dan is het gevaar nog veel groter 
voor de wachtposten en avondpermanenties.” 1.	 Het	volledige	dossier	vindt	u	hier:	http://www.mloz.be/files/HF29-NL.pdf
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Dr. Michèle Langendries 

Amerika kijkt aan tegen de eerste episode van een aangekondigde kaalslag. Zijn hele campagne  
lang toeterde Donald Trump dat hij brandhout zou maken van de Patient Protection and  
Affordable Care Act, één van de belangrijkste realisaties van voorganger Barack Obama.  

Hij heeft nu een voorstel klaar. Obamacare verdwijnt niet volledig, maar veel maakt dat niet uit.

zijn er diehards binnen de partij, die het handhaven van het ge-
ringste Obamacare-restant met lede ogen aanzien. Deze attitude 
heeft veel weg van een ‘princiepsoorlog’: na het afslanken van de 
federale steun voor Medicaid en het wegvallen van de verplich-
ting voor grote bedrijven om hun werknemers van ziekteverze-
kering te voorzien, is Obamacare zo goed als van de kaart ge-
veegd. De Affordable Care Act deed het aantal verzekerden in de 
Verenigde Staten met 20 miljoen toenemen. Het is nu uitkijken 
hoeveel er op termijn van die marge overblijft. Als het voorstel 
van Trump goedgekeurd wordt. ■

W at de Republikeinen bovenal stoorde aan 
Obamacare, was de kern van het systeem zelf: 
iedere burger moest zich verplicht aansluiten 
bij een ziekteverzekering. Wie niet instapte, 
kreeg een boete. Er werd hulp geboden aan 

personen die hun polis niet konden bekostigen: de deelstaten 
kregen van de federale overheid subsidies om meer mensen toe 
te laten tot het socialezorgprogramma Medicaid. Daardoor kon 
Medicaid een extra groep van 10 miljoen Amerikanen opnemen.

Het zat er dus aan te komen: in het nieuwe voorstel van Trump 
sneuvelt de verplichting. Wie nu al bij Medicaid aangesloten is, 
mag blijven. De staten kunnen nog tot eind 2019 personen aan-
melden en zullen federale subsidies krijgen voor alle personen die 
vóór die datum ingeschreven werden. Maar vanaf 2020 dalen de 
federale subsidies. Ook de verplichting voor grote bedrijven om 
hun werknemers ziekteverzekering aan te bieden, valt weg. 

Een aantal aspecten van Obamacare worden uit de brand 
gesleept. Zo mogen kinderen tot hun 26ste via hun ouders ver-
zekerd blijven. En mogen verzekeraars geen personen weigeren 
op grond van hun medische voorgeschiedenis of een bestaande 
ziekte. De overheid zal er ook over waken dat iedere verzekeraar 
een basispakket aanbiedt.

OOK TEGENSTAND IN EIGEN KAMP
Dat niet de hele Obamacare verdwijnt, heeft te maken met 

het heersende klimaat. Een enquête uitgevoerd door een groot, 
onafhankelijk bureau wees uit dat 54% van de Amerikanen Oba-
macare steunt. In die optiek is het des te opvallender dat Ameri-
ka koos voor een president die het schrappen van de Affordable 
Care Act als één van de grote pijlers van zijn campagne opvoerde. 
Opmerkelijk is ook dat het in Republikeinse kringen rommelt. 
Het voorstel van Trump zal aan het einde van de rit door het 
Congres moeten worden goedgekeurd. Maar vier Republikeinse 
senatoren hebben verklaard dat ze geen enkele wijziging zullen 
aanvaarden die in het nadeel van hun kiezers speelt. Daarnaast H
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Jardiance®,  
het eerste antidiabeticum dat 
een afname van het aantal 
cardiovasculaire sterfgevallen 
kan bereiken

De Europese Commissie keurde recent een wijziging van de bijsluiter 
van Jardiance® (empagliflozine) goed. Jardiance® is geïndiceerd voor de 
behandeling van volwassenen met diabetes type 2 (DT2) die onvoldoen-
de onder controle zijn, als aanvulling op voeding en lichaamsbeweging. 
Bovendien zou Jardiance® het risico op cardiovasculair overlijden kunnen 
verminderen bij patiënten met DT2 en met een vastgestelde cardiovascu-
laire aandoening boven op de verbetering van de glycemie. Deze nieuwe 
indicatie is uiteraard het gevolg van bewezen resultaten voor empaglizi-
ne in de EMPA-REG OUTCOME-studie (-38% cardiovasculaire sterfgeval-
len bij empaglifozine vs. placebo).  

Jardiance® is het enige antidiabeticum dat oraal wordt toegediend 
en waarvan een afname van de cardiovasculaire mortaliteit aangetoond 
werd in een hiertoe opgezette gerandomiseerde, gecontroleerde studie.

IN  HE T KORT
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Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Op de Journées Dermatologiques de Paris (JDP) werden naar goede gewoonte 
de beste studies van het jaar op een rij gezet. We presenteren hier de keuze 
van prof. Catherine Lok (Amiens), uiteraard een subjectieve selectie binnen 

de (zeer) uitgebreide literatuur over klinische dermatologie in 2016.

een endemisch gebied manifesteert het virus zich 312 dagen na 
de beet door een geïnfecteerde mug met huiduitslag (in 90% van 
de gevallen) in de vorm van maculae of papeltjes, die in enkele  
dagen afdalen van de armen of het gezicht naar de romp en de 
benen. De letsels jeuken weinig of niet en kunnen schilferen (4). 
De uitslag gaat vaak gepaard met koorts (80% van de gevallen), 
gewrichtspijn, artritis of spierpijn (65% van de gevallen) en een 
nietpurulente conjunctivitis (55%). Andere symptomen zijn ver-
moeidheid, hoofdpijn en pijn achter de oogkas. Sommige patiën-
ten klagen van dysgeusie en nachtmerries. De ziekte geneest spon-
taan. De symptomen duren 4-7 dagen, maar de gewrichtspijn kan 
enkele weken aanhouden. In 7080% van de gevallen vertoont de 
patiënt echter geen symptomen.

Die symptomen kunnen ook doen denken aan dengue, chi-
kungunya of andere virusinfecties, en daarom kan een RTPCR 
op bloed en urine worden uitgevoerd tijdens de acute fase bij  
terugkeer uit een endemisch gebied, om het genoom van het virus 
op te sporen. Na de acute fase wordt de diagnose gesteld met een 
serologisch onderzoek (specifieke IgM en IgGantistoffen). Het 
kan tot 20 dagen duren voor de antistoffen positief worden.

WANNEER MOET JE DENKEN AAN  
HET ZIKAVIRUS?

Tussen januari en september 2016 zijn 879 Fransen uit ende-
mische gebieden teruggekeerd met een zikavirusinfectie, van wie 
8 door bewezen seksuele contaminatie en 5 met neurologische  
complicaties. De tijgermug, de vector van het zikavirus, is in  
30 Franse departementen actief van mei tot november. In de over-
zeese gebiedsdelen zijn per 30 april 2016 bijna 18.000 gevallen  
gediagnosticeerd. Daarom is er een screening met een bloed-
onderzoek opgestart. In Brazilië zijn al 1.500.000 gevallen aan-
gegeven. Er zijn ook gevallen gemeld in de Verenigde Staten, 
waar het risico laag is maar toeneemt in het grensgebied met 
Mexico (1). De epidemie deint snel uit. In februari 2016 was 
het virus aanwezig in 33 landen, in juli 2016 waren het er dat al  
63 (2). Er zijn ook veel gevallen gerapporteerd in Azië, waar het 
risico op overdracht hoog is, net zoals in Afrika (1).

Muggen hebben het virus overgedragen van de aap op de 
mens, maar het virus kan ook direct van mens tot mens worden 
overgedragen (Figuur 1) (3). Bij patiënten die terugkeren uit 
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Gezien het risico op foetale (microcefalie) en neurologische 
aantasting (guillainbarrésyndroom) (3) heeft de WGO op 1 fe-
bruari 2016 verklaard dat het zikavirus een dringend probleem 
voor de internationale volksgezondheid is. Vanaf 18 november 
werd het begrip ‘dringend’ evenwel teruggebracht tot alleen 
Brazilië. Wat het risico op microcefalie betreft, raamt een re-
trospectieve studie van gevallen in FransPolynesië het risico op 
1% bij de foetus/pasgeborene als de moeder tijdens het eerste 
zwangerschapstrimester met het zikavirus werd geïnfecteerd (5). 
Ook zijn gevallen van miskraam, mors in utero en oogaantasting 
beschreven (3).

Er bestaat alleen een symptomatische behandeling. Maar ge-
zien de bewezen gevallen van seksuele overdracht en persistentie 
van het virus in het sperma (6) moeten geïnfecteerde patiënten 
beschermde geslachtsgemeenschap hebben. Mannen krijgen de 
raad om geen kind te verwekken tijdens de eerste 6 maanden na 
de infectie. Vrouwen krijgen de raad om niet zwanger te worden 
in geval van een reis naar een endemisch gebied en te wachten tot 
8 weken na terugkeer. Tot slot geven de richtlijnen van de WGO 
en de Europese richtlijnen asymptomatische reizigers die terug-
keren uit een land waar transmissie van het zikavirus mogelijk 
is, de raad om een condoom te gebruiken gedurende minstens 8 
weken na terugkeer.

DOELTREFFEND VACCIN VOOR DE PREVENTIE 
VAN HERPES ZOSTER EN POSTHERPETISCHE 
NEURALGIE

Een vroege behandeling van herpes zoster verlaagt het risico 
op postherpetische neuralgie niet. Vandaar het belang van pre-
ventieve toediening van een doeltreffend vaccin, vooral bij seni-
oren, maar zover zijn we eigenlijk nog niet. Het bestaande vaccin 
is een levend vaccin, dat dus gecontra-indiceerd is bij immunoge-
deprimeerde patiënten. HZ/su is een nieuw geïnactiveerd vaccin 
dat in aanmerking zou kunnen komen voor de preventie van her-
pes zoster. Het bevat een glycoproteïne van het varicellazoster-
virus en het adjuvans AS01b. In een placebogecontroleerde studie 
bij 15.000 50plussers werd een daling van het risico op infectie 
met 97,2% gemeten (7). In een fase 3studie bij 13.900 proefper-
sonen ouder dan 70 jaar in 18 landen hebben de proefpersonen 
hetzij een placebo hetzij 2 i.m. doses van het vaccin gekregen met 
een tussenpoos van 2 maanden. Na een gemiddeld followup van 
3,7 jaar bedroeg de werkzaamheid 89,8% (p < 0,001) (8). Bij 
analyse van de samengevoegde resultaten van die twee studies 
over 70-plussers bedroeg de werkzaamheid tegen herpes zoster 
91,3% (p < 0,001) en tegen postherpetische neuralgie 88,8%  
(p < 0,001) in vergelijking met de placebo (Figuur 2). Beter nog, 
er was geen verschil in werkzaamheid tussen de patiënten van 
7079 jaar en de 80plussers (90 en 89,1%).

COMPLICATIES VAN BIOLOGISCHE 
GENEESMIDDELEN: WE ZIJN GERUSTGESTELD, 
MAAR MOETEN TOCH WAAKZAAM BLIJVEN

● Een studie van de French Psoriasis Group heeft aangetoond 
dat je een diagnose van tuberculose niet te snel mag laten 
vallen, ook als het initiële onderzoek correct is uitgevoerd, 
vooral bij patiënten die terugkeren uit een endemisch 
gebied of die in contact zijn geweest met een bewezen geval 
van tuberculose. De 12 gevallen die tussen 2006 en 2014 
zijn gediagnosticeerd, waren merendeels extrapulmonale 
vormen. Bij die laatste zijn directe onderzoeken, culturen en 
een PCR minder gevoelig zijn dan bij longtuberculose (9). De 
klassieke tekenen zijn hoesten, koorts, nachtelijk zweten en 
achteruitgang van de algemene toestand.

● Een metaanalyse van 32 prospectieve, placebogecontroleer-
de studies bij 13.359 patiënten die met biologische genees-
middelen werden behandeld, en patiënten die een placebo 
of een andere behandeling kregen, was het risico op ernstige 
infecties niet hoger met de onderzochte biologische genees-
middelen: etanercept, infliximab, adalimumab, ustekinumab 
en secukinumab (Figuur 3) (10). In cohortonderzoeken en 
registers werd wel een hogere incidentie van infecties be-
schreven. Dat is misschien toe te schrijven aan een verschil 
in onderzochte populatie (patiënten in het ‘reële leven’ of 
patiënten in een placebogecontroleerde studie, die vaak van 
korte duur is, 3-4 maanden).

Figuur 1: 
Overdrachtcyclus van het virus.
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Figuur 2: 
Links, resultaten van de studie van Cunningham. Rechts, samengevoegde resultaten van de twee studies.

de leeftijd, de BMI, cardiale comorbiditeit, een voorgeschiede-
nis van huidkanker, roken en alcohol (14). Een Deens cohorton-
derzoek heeft een lichte, maar significante correlatie vastgesteld 
tussen rosacea en een glioom. Een mogelijke hypothese betreft 
de rol van metalloproteïnase-9 bij rosacea en invasie door een 
maligne glioom (15). Die hypothese sluit aan bij de vaststelling 

● In dat licht zijn de gegevens van registers die in 2015 werden 
gepubliceerd interessant:
 PSOLAR (11); 
 ESPRIT (12);
 en OBSERVE 5 (13) tonen een iets hogere incidentie van 

infecties met biologische geneesmiddelen, vooral pneu-
monie en cellulitis. Bij multivariate analyse werden de 
volgende risicofactoren teruggevonden: diabetes, leeftijd, 
roken, voorgeschiedenis van infectie de laatste 3 jaar en 
een behandeling met infliximab en adalimumab. Bij de 
patiënten die nog geen biologisch geneesmiddel hadden 
gekregen, was alleen de leeftijd een risicofactor.

● “Uiteindelijk, concludeerde Catherine Lok, mag je niet be-
sparen op vaccinatie tegen pneumokokken en het griepvirus 
bij patiënten die biologische geneesmiddelen krijgen.”

ROSACEA:  
OMGEVING, GENETISCHE FACTOREN  
EN METALLOPROTEASEN

Een cohortonderzoek bij een- en twee-eiige tweelingen leert 
dat genetische factoren meespelen bij 46% van de patiënten met 
rosacea. De andere helft is toe te schrijven aan omgevingsfactoren 
(met name uv-stralen). Er is ook een correlatie vastgesteld met 
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dat doxycycline via zijn ontstekingsremmende eigenschappen de 
activiteit vermindert van metalloproteasen, proteasen en catheli-
cidines (proinflammatoire microbiële peptiden, die de angioge-
nese bevorderen). De klinische verbetering tijdens behandeling 
met doxycycline correleert met een daling van die eiwitten (16).

VITILIGO: BEHANDELING 

De Cochrane Collaboration heeft 96 studies bij in totaal 
4.512 patiënten doorgenomen. De behandelingen die op korte 
termijn het best werken (repigmentatie > 75%, geen verdere uit-
breiding, resultaat gehandhaafd na 2 jaar), zijn volgens die ana-
lyse: dermocorticoïden en calcineurineremmers, vooral in combi-
natie met uv, uv B, TL01 of puva. De kwaliteit van de individuele 
studies was echter maar matig en geen enkele studie beschrijft 
de psychologische weerslag of een evaluatie door de patiënten 
zelf. Bovendien duurden de studies niet langer dan twee jaar (17).

Volgens een monocentrische studie bij 864 patiënten met 
een niet-segmentale vitiligo zijn de patiënten zeer gemotiveerd om 
behandeld te worden en blijft de motivatiescore zeer hoog (84,1%) 
als de vitiligo niet meer toeneemt, vooral bij aantasting van een 

beperkte oppervlakte (< 10% van de lichaamsopper-
vlakte, dus de meerderheid van de patiënten). Een 
stilvallen van progressie kan dus ook een doelstelling 
zijn, concluderen de auteurs (18).

ACNE TIJDENS BEHANDELING MET 
RETINOÏDEN: WELKE ONDERZOEKEN?

Een metaanalyse van 26 studies bij in totaal 
1.574 patiënten die werden behandeld met isotreti-
noïne > 40mg/d gedurende meer dan 4 weken, heeft 
significante wijzigingen in de lever en lipidenbalans 
bevestigd, maar met zeer weinig abnormale waarden. 
Volgens de auteurs zijn er onvoldoende argumenten 
om maandelijks laboratoriumonderzoeken aan te  
vragen bij ‘standaardpatiënten die een standaard-
dosering krijgen’. Bij die patiënten volstaat het om 
een bloedonderzoek aan te vragen bij het starten van 
de behandeling en na 12 maanden. Dat volstaat ech-
ter niet bij patiënten met hepatische antecedenten en 
patiënten die nog andere potentieel hepatotoxische 
geneesmiddelen innemen of een metaboolsyndroom 
vertonen (19). In een andere studie bij 515 patiënten 
vertoonde 1,4% van de patiënten een leukopenie en 
0,9% een trombopenie zonder klinische gevolgen. 
De transaminasen waren zelden verhoogd en bij bij-
na één patiënt op de 5 stegen de cholesterol en de 
triglyceriden, maar met weinig abnormale waarden. 
Gemiddeld worden die afwijkingen waargenomen na 
50-60 dagen. De auteurs raden dan ook een contro-
le 2 maanden na de behandeling aan zonder latere 
controle, tenzij in uitzonderlijke gevallen (20). Dat 
sluit dus eigenlijk sterk aan bij de huidige richtlijnen.

Figuur 3: 
Risico op infectie met de verschillende biologische geneesmiddelen.

ONYCHOMYCOSE: PULSE THERAPY BETER  
OM ECONOMISCHE REDENEN?

De richtlijnen voor de behandeling van onychomycose zijn 
gebaseerd op oude studies. Toentertijd was terbinafine duurder 
en werd vermoed dat het ernstige bijwerkingen veroorzaakt. 
Mikailov heeft een farmacoeconomische studie uitgevoerd met 
vergelijking van een empirische behandeling zonder mycolo-
gisch monster met terbinafine per os of efinaconazol topische 
oplossing van 10% versus enkel behandeling van de gevallen met 
positieve monsters (21). We gaan hier niet in op efinaconazol, 
dat bij ons niet te verkrijgen is. Een behandeling met terbinafine 
zonder afname van een stukje nagel (maar met bepaling van de 
transaminasen) is minder duur. Dat is volgens Mikailov gewet-
tigd omdat terbinafine weinig ernstige bijwerkingen veroorzaakt 
(1 casus per 50.000 tot 120.000 voorschriften). De kosten van de 
tests (foutpositieve uitkomsten) om deze casus te elimineren be-
dragen minstens 18 miljoen dollar (bij een geraamde prevalentie 
van onychomycose van 75% in geval van klinisch vermoeden). ■
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Prolia 60 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Prolia 60 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Elke voorgevulde spuit bevat 60 mg denosumab in 1 ml oplossing (60 mg/ml). Denosumab 
is een humaan monoklonaal IgG2-antilichaam geproduceerd in een zoogdiercellĳ n (CHO) via recombinant DNA-technologie. Hulpstof met bekend effect: Elke ml oplossing bevat 47 mg sorbitol (E420) (zie rubriek 4.4). Voor de volledige lĳ st van hulpstoffen, 
zie rubriek 6.1. 3.FARMACEUTISCHE VORM: Oplossing voor injectie (injectievloeistof). Heldere, kleurloze tot lichtgele oplossing. 4.KLINISCHE GEGEVENS: 4.1 Therapeutische indicaties: Behandeling van osteoporose bĳ  postmenopauzale vrouwen 
en bĳ  mannen met een verhoogd risico op fracturen. Bĳ  postmenopauzale vrouwen vermindert Prolia het risico op wervelfracturen, niet-wervelfracturen en heupfracturen signifi cant. Behandeling van botverlies gerelateerd aan hormoonablatietherapie bĳ  
mannen met prostaatkanker die een verhoogd risico lopen op fracturen (zie rubriek 5.1). Bĳ  mannen met prostaatkanker die hormoonablatietherapie ondergaan, vermindert Prolia het risico op wervelfracturen signifi cant. 4.2 Dosering en wĳ ze van 
toediening: Dosering: De aanbevolen dosis Prolia is 60 mg toegediend als enkelvoudige subcutane injectie eenmaal per zes maanden in dĳ been, buik of bovenarm. Patiënten moeten voldoende calcium- en vitamine D-bevattende supplementen krĳ gen 
(zie rubriek 4.4). Patiënten die met Prolia worden behandeld dienen zowel de bĳ sluiter als de herinneringskaart voor patiënten te ontvangen. Patiënten met een nierfunctiestoornis: Voor patiënten met een nierfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig 
(zie rubriek 4.4 voor aanbevelingen voor de monitoring van calcium). Patiënten met een leverfunctiestoornis: De veiligheid en werkzaamheid van denosumab bĳ  patiënten met een leverfunctiestoornis zĳ n niet onderzocht (zie rubriek 5.2). Ouderen (leeftĳ d 
≥ 65): Voor ouderen is geen dosisaanpassing nodig. Pediatrische patiënten: Prolia wordt niet aanbevolen voor gebruik bĳ  kinderen (leeftĳ d < 18 jaar) omdat de veiligheid en werkzaamheid van Prolia bĳ  deze patiëntengroep niet zĳ n vastgesteld. Remming 
van RANK/RANK ligand (RANKL) werd in experimenteel onderzoek bĳ  dieren geassocieerd met remming van de botgroei en de tanddoorbraak (zie rubriek 5.3). Wĳ ze van toediening: Voor subcutaan gebruik. Toediening dient te geschieden door iemand die 
voldoende is getraind in het geven van injecties. Voor instructies over het gebruik, de toediening en de verwĳ dering, zie rubriek 6.6. 4.3 Contra-indicaties: Hypocalciëmie (zie rubriek 4.4). Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in 
rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 4.8 Bĳ werkingen: Samenvatting van het veiligheidsprofi el: In vĳ f placebogecontroleerde klinische fase III-onderzoeken was het algemene veiligheidsprofi el van Prolia bĳ  patiënten met osteoporose vergelĳ kbaar met dat 
van patiënten met borst- of prostaatkanker die hormoonablatietherapie kregen. De meest voorkomende bĳ werkingen van Prolia (voorkomend bĳ  meer dan een op de tien patiënten) zĳ n skeletspierstelselpĳ n en pĳ n in de extremiteiten. Bĳ  patiënten die Prolia 
gebruiken zĳ n soms gevallen van cellulitis en zelden gevallen van hypocalciëmie, overgevoeligheid, osteonecrose van de kaak en atypische femurfracturen waargenomen (zie rubriek 4.4 en rubriek 4.8 - beschrĳ ving van geselecteerde bĳ werkingen). 
Samenvatting van de bĳ werkingen: De gegevens hieronder beschrĳ ven bĳ werkingen gerapporteerd in klinische fase II- en fase III-onderzoeken met patiënten met osteoporose en patiënten met borst- of prostaatkanker die hormoonablatietherapie kregen, 
en/of spontaan gemelde bĳ werkingen. De volgende conventie is gebruikt voor de classifi catie van de bĳ werkingen (zie hieronder): zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000) en zeer zelden 
(< 1/10.000). Binnen iedere frequentiegroep en systeem/orgaanklasse worden bĳ werkingen gerangschikt naar afnemende ernst. Tabel 1 Bĳ werkingen die zĳ n gemeld bĳ  patiënten met osteoporose en patiënten met borst- of prostaatkanker die 
hormoonablatietherapie kregen: Infecties en parasitaire aandoeningen: Vaak: Infectie van de urinewegen, Infectie van de bovenste luchtwegen; Soms: Diverticulitis, Cellulitis, Oorinfectie. Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: Geneesmiddelovergevoeligheid, 
Anafylactische reactie. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Zelden: Hypocalciëmie. Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: Ischias. Oogaandoeningen: Vaak: Cataract. Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: Obstipatie, Buikklachten. Huid- en 
onderhuidaandoeningen: Vaak: Huiduitslag, Eczeem. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Zeer vaak: Pĳ n in de extremiteiten, Skeletspierstelselpĳ n. Zelden: Osteonecrose van de kaak, Atypische femurfracturen. In een gepoolde analyse van 
data van alle fase II en III placebogecontroleerde onderzoeken werd een infl uenza-achtige ziekte gerapporteerd met een ruwe incidentie van 1,2% voor denosumab en 0,7% voor placebo. Hoewel deze onbalans waargenomen werd in een gepoolde analyse, 
is dit niet waargenomen in een gestratifi ceerde analyse. Beschrĳ ving van geselecteerde bĳ werkingen: Hypocalciëmie: In twee fase III placebogecontroleerde klinische onderzoeken bĳ  postmenopauzale vrouwen met osteoporose, had na toediening van 
Prolia ongeveer 0,05% (2 van de 4.050) van de patiënten een daling van de serumcalciumspiegel (minder dan 1,88 mmol/l). Daling van de serumcalciumspiegel (minder dan 1,88 mmol/l) werd niet gemeld bĳ  de twee fase III placebogecontroleerde 
klinische onderzoeken bĳ  patiënten die hormoonablatietherapie kregen en ook niet bĳ  het fase III placebogecontroleerde klinische onderzoek bĳ  mannen met osteoporose. In de post-marketing setting zĳ n zeldzame gevallen van ernstige symptomatische 
hypocalciëmie gerapporteerd voornamelĳ k bĳ  patiënten met een verhoogd risico op hypocalciëmie die Prolia toegediend kregen, waarbĳ  de meeste gevallen zich voordeden in de eerste weken na instelling van de behandeling. Voorbeelden van de klinische 
manifestaties van ernstige symptomatische hypocalciëmie waren onder meer verlenging van het QT-interval, tetanie, epileptische aanvallen en veranderde mentale toestand (zie rubriek 4.4). Symptomen van hypocalciëmie in klinische onderzoeken met 
denosumab waren onder meer paresthesieën of spierstĳ fheid, spiertrekkingen, spasmen en spierkrampen. Huidinfecties: In fase III placebogecontroleerde klinische onderzoeken, bleek de totale incidentie van huidinfecties in de placebo- en de Proliagroep 
vergelĳ kbaar: bĳ  postmenopauzale vrouwen met osteoporose (placebo [1,2%, 50 van de 4.041] versus Prolia [1,5%, 59 van de 4.050]); bĳ  mannen met osteoporose (placebo [0,8%, 1 van de 120] versus Prolia [0%, 0 van de 120]); bĳ  borst- en 
prostaatkankerpatiënten die hormoonablatietherapie kregen (placebo [1,7%, 14 van de 845] versus Prolia [1,4%, 12 van de 860]). Huidinfecties die leidden tot ziekenhuisopname werden gemeld bĳ  0,1% (3 van de 4.041) van de postmenopauzale vrouwen 
met osteoporose die placebo kregen versus 0,4% (16 van de 4.050) van deze vrouwen die Prolia kregen. Deze voorvallen betroffen voornamelĳ k cellulitis. Huidinfecties die werden gemeld als ernstige bĳ werkingen in onderzoeken bĳ  patiënten met borst- 
of prostaatkanker bleken een vergelĳ kbare frequentie te vertonen in de placebogroep (0,6%, 5 van de 845) en de Proliagroep (0,6%, 5 van de 860). Osteonecrose van de kaak: ONJ is zelden gemeld, bĳ  16 patiënten, in klinische onderzoeken bĳ  patiënten 
met osteoporose en patiënten met borst- of prostaatkanker die hormoonablatietherapie kregen waaraan in totaal 23.148 patiënten meededen (zie rubriek 4.4). Dertien van deze gevallen van ONJ deden zich voor bĳ  postmenopauzale vrouwen met 
osteoporose tĳ dens het klinische fase III-extensieonderzoek na behandeling met Prolia voor een periode tot 10 jaar (0,3%; < 0,1 voorvallen per 100 patiëntjaren). Atypische femurfracturen: In het klinisch onderzoeksprogramma bĳ  osteoporose zĳ n zelden 
atypische femurfracturen gerapporteerd bĳ  patiënten die behandeld werden met Prolia (zie rubriek 4.4). Cataract: In één fase III placebogecontroleerd klinisch onderzoek bĳ  patiënten met prostaatkanker die Androgeen Deprivatie Therapie (ADT) kregen, 
werd een onbalans waargenomen in de frequentie van cataract (4,7% denosumab, 1,2% placebo). Bĳ  postmenopauzale vrouwen of mannen met osteoporose of bĳ  vrouwen die behandeld werden met een aromataseremmer vanwege niet-gemetastaseerde 
borstkanker, werd geen onbalans geconstateerd. Diverticulitis: In één fase III placebogecontroleerd klinisch onderzoek bĳ  patiënten met prostaatkanker die ADT kregen, werd een onbalans waargenomen in de frequentie van diverticulitis (1,2% denosumab, 
0% placebo). De incidentie van diverticulitis was vergelĳ kbaar tussen de twee behandelde groepen bĳ  postmenopauzale vrouwen of mannen met osteoporose en vrouwen met niet-gemetastaseerde borstkanker die met een aromataseremmer behandeld 
werden. Geneesmiddelgerelateerde overgevoeligheidsreacties: In de post-marketing setting zĳ n bĳ  patiënten die Prolia kregen zeldzame gevallen van geneesmiddelgerelateerde overgevoeligheid gemeld, waaronder huiduitslag, urticaria, zwelling van het 
gelaat, erytheem en anafylactische reacties. Skeletspierstelsel pĳ n: Skeletspierstelselpĳ n, inclusief ernstige gevallen, is gemeld bĳ  patiënten die Prolia kregen in de post-marketing setting. In klinische onderzoeken kwam skeletspierstelselpĳ n zeer vaak voor 
in zowel de groep met denosumab als die met placebo. Skeletspierstelselpĳ n die leidde tot stopzetting van de onderzoeksmedicatie kwam soms voor. Andere speciale populaties: Bĳ  klinische onderzoeken bleek dat patiënten met een ernstige 
nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min) of patiënten die werden gedialyseerd, zonder calciumsuppletie een groter risico liepen op het ontwikkelen van hypocalciëmie. Een voldoende inname van calcium en vitamine D is belangrĳ k voor patiënten 
met een ernstige nierfunctiestoornis en voor patiënten die worden gedialyseerd (zie rubriek 4.4). Melding van vermoedelĳ ke bĳ werkingen: Het is belangrĳ k om na toelating van het geneesmiddel vermoedelĳ ke bĳ werkingen te melden. Op deze wĳ ze kan 
de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelĳ ke bĳ werkingen te melden via het nationale meldsysteem: België: Federaal 
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie; EUROSTATION II; Victor Hortaplein, 40/40; B-1060 Brussel; www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxemburg: Direction de la Santé – Division de la 
Pharmacie et des Médicaments; Villa Louvigny – Allée Marconi; L-2120 Luxembourg; http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Amgen Europe 
B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Nederland. Lokale vertegenwoordiger: Amgen n.v., Arianelaan 5, B-1200 Brussel, tel 02/775.27.11. 8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN: EU/1/10/618/001-004. Afl everingswĳ ze: Geneesmiddel op medisch voorschrift. Datum van herziening van de verkorte SPK: mei 2016.

ACT BEFORE IMPACT

* 7,9 EUR voor preferentieel verzekerden en 11,9 EUR voor gewoon verzekerden
1. Cummings ST et al. N Engl J Med 2009;361:756-765 – Reductie van het relatieve risico (RRR) op fracturen in de FREEDOM studie - n = 7.808
V.U. n.v. Amgen Arianelaan 5, 1200 Brussel - BL-P-162-0815-112318(2) – Creatiedatum 13 februari 2017

P.P. 180,25 €
7,9 EUR of 11,9 EUR*
voor uw patiënten voor 
6 maanden behandeling

AMG-Prolia Pub A4 NL 02-17 (SH 8696).indd   1 13/02/2017   17:59



21 M e di - S fe e r  5 4 616 m aar t  2 017

BELGIAN BONE CLUB: 

OSTEOPOROSE  
BIJ KWETSBARE  

PATIËNTEN

O
R1

07
6N

GENEESKUNDE

Dr. Alex Van Nieuwenhove

Naar jaarlijkse gewoonte vond in januari het Clinical Update Symposium 
van de Belgian Bone Club plaats. Dit jaar stond osteoporose bij specifieke 

kwetsbare groepen in de kijker. Een samenvatting van de lezingen over 
osteoporose bij kanker, hoogbejaarden, sarcopenie en anorexia nervosa.

Borstkanker en aromatase-inhibitoren
JeanJacques Body start met enkele cijfers over de im-

pact van aromatase-inhibitoren op de botmineraaldicht-
heid (BMD). Zo nam in de ATACstudie met anastrozol 
de BMD van de lumbale wervelkolom na twee jaar af met 
4,1%. Voor de totale heup was dit 3,9%. 

Metingen met high-resolution peripheral quantitative 
CT (HRpQCT) tonen zelfs een nog groter verlies van de 

OSTEOPOROSE BIJ KANKERPATIËNTEN

JeanJacques Body (endocrinologie, UVC Brugmann) 
staat als eerste spreker stil bij aromatase-inhibitoren voor 
borstkanker en bij androgeendeprivatietherapie voor 
prostaatkanker. Dergelijke hormoonablatietherapie leidt 
tot snel en klinisch significant botverlies, al binnen het 
eerste jaar van de behandeling.
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totale volumetrische BMD, waarbij corticaal bot sterker 
aangetast wordt dan trabeculair bot. Deze impact op de 
BMD vertaalt zich ook in een significant grotere fractuur-
kans, zoals blijkt uit de klinische studies met anastrozol, 
exemestan en letrozol ten opzichte van tamoxifen. 

De vraag rijst bijgevolg of dit botverlies kan worden 
vermeden. Dit was in elk geval mogelijk in relatief klei-
ne studies met de orale bisfosfonaten clodronaat, rise-
dronaat en ibandronaat. Zoledroninezuur is grootscha-
liger onderzocht in combinatie met letrozol. Preventieve 
behandeling resulteerde er in een toename van de BMD 
met 4,39% na drie jaar ter hoogte van L2L4. Bij uitstel 
van behandeling tot de Tscore kleiner was dan 2 of er 
een fractuur optrad, was de BMD na drie jaar met 4,9% 
gedaald.

Met denosumab is ook overtuigend aangetoond dat het 
middel de BMD doet stijgen bij gebruik van aromatase 
inhibitoren, en dit zowel bij postmenopauzale vrouwen 
met een reeds lage BMD als bij niet op BMD geselecteer-
de vrouwen. In deze laatste studie kon ook een duidelijke 
afname van het risico op klinische fracturen worden waar-
genomen ten opzichte van placebo (HR: 0,50; p < 0,0001).

Opmerkelijk is dat in een metaanalyse van studies 
met bisfosfonaten werd waargenomen dat de behande-
ling ook de kans op borstkankerrecidief vermindert en 
de borstkankeroverleving doet toenemen, althans bij 
postmenopauzale vrouwen. Ook voor denosumab zijn er 
argumenten voor een gunstige invloed op de ziektevrije 
overleving.

Prostaatkanker en androgeendeprivatie
Van androgeendeprivatietherapie bij prostaatkanker 

is eveneens aangetoond dat de kans op fracturen erdoor 
stijgt. In de vijf jaar volgend op start van de therapie is vol-
gens een Amerikaanse epidemiologische analyse de kans 
op een fractuur 19,4%, terwijl die zonder therapie 12,6% 
bedraagt. De kans op een fractuur die ziekenhuisopname 
vereist, wordt meer dan tweemaal zo groot, van 2,4% zon-
der naar 5,2% met androgeendeprivatie. Ook hier is van 
bisfosfonaten, waaronder zoledroninezuur en alendro-
naat, vastgesteld dat ze een gunstige invloed op de BMD 
hebben bij mannen onder androgeendeprivatietherapie.

In een placebogecontroleerde studie ten slotte werd 
eveneens waargenomen dat de BMD stijgt onder denosu-
mab (lumbaal met 5,6% na 24 maanden, ten opzichte van 
1% in de placebogroep) bij mannen onder androgeen
deprivatie. Dat ging opnieuw gepaard met lagere kans op 
nieuwe wervelfracturen (relatief risico 0,38; p = 0,006).

OSTOPOROSE BIJ DE ALLEROUDSTEN

Een ernstig en onderschat probleem
Evelien Gielen (geriatrie en metabole botziekten, UZ 

Leuven) overliep de evidentie over osteoporose en de be-
handeling ervan bij de alleroudsten. Dat dit een wezenlijk 
probleem is, wordt al gesuggereerd door de leeftijdsspe-
cifieke incidentie van osteoporotische fracturen bij vrou-
wen, die vooral na de menopauze opduiken, maar erg steil 
klimt na de leeftijd van 80 jaar (Figuur 1). Zestig procent 
van de heupfracturen treedt op vanaf de leeftijd van 80 
jaar. Meer dan één vrouw op vijf (21,9%) tussen 80 en 
84 jaar oud heeft al minstens één wervelfractuur door
gemaakt. In de eerste drie maanden na een heupfractuur 
is de kans op overlijden ongeveer 6 keer hoger voor vrou-
wen en 8 keer hoger voor mannen. Na vijf en tien jaar ligt 
die kans nog steeds ongeveer 20% hoger.

Evelien Gielen wijst erop dat osteoporose op oudere 
leeftijd nog steeds ondergediagnosticeerd en onderbehan-
deld wordt. Dat gaat zeker ook op voor de alleroudsten. 
Van de frequentie van behandelingen en BMDmetingen  
is vastgesteld dat ze significant afnemen bij stijgende 
leeftijd.

Evidentie over therapie bij de alleroudsten
Valpreventie en fysieke activiteit zijn essentieel bij 

zeer oude personen. Dit maakte echter geen deel uit van 
de lezing van Evelien Gielen. Het Amerikaanse Institute  
of Medicine raadt een dagelijkse inname (voeding plus 
suppletie samen) van 1.200mg/dag calcium aan bij 
70plussers en een vitamine Dinname van 800IU/dag. 
Een Cochrane-review uit 2014 vond dat suppletie met vita
mine D en calcium de kans op heup en andere fracturen 
kan verminderen bij postmenopauzale vrouwen en oude-
re mannen. Deze gecombineerde suppletie lijkt Evelien 
Gielen noodzakelijk om botverlies en het fractuurrisico te 
verminderen bij veel, zo niet alle zeer oude personen.

Figuur 1: 
Leeftijdspecifieke incidentie van heup- en wervelfracturen bij vrouwen.
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Behandeling voor osteoporose naast vitamine D en 
calcium dient overwogen te worden bij ouderen met osteo-
porose en fracturen door osteoporose. De behandelingen 
dienen wel een bewezen veiligheid en doeltreffendheid te 
hebben, in het bijzonder bij fragiele bejaarden. Er zijn 
verschillende analyses uitgevoerd van klinische studies 
met de bisfosfonaten alendronaat, risedronaat en zole-
droninezuur, en met denosumab, strontiumranelaat en 
teriparatide, in de groepen met de hoogste leeftijd. Al 
deze middelen blijken dan efficiënt te zijn ter voorkoming 
van wervelfracturen bij de alleroudsten. Verschillen op 
het gebied van heupfacturen en nietvertebrale fracturen 
zijn er wel tussen deze middelen. Het is echter moeilijk 
uit te maken of dit een gevolg is van een verschil in statis-
tische kracht van de analyses of van een groter wordende 
invloed van nietskeletale risicofactoren bij toenemende 
leeftijd. Van denosumab is in elk geval een significant ef-
fect op heupfracturen aangetoond bij de alleroudsten.

Het effect op het fractuurrisico treedt al op in het eerste 
jaar van de behandeling. Het is volgens Evelien Gielen dan 
ook niet correct om zeer oude patiënten niet te behande-
len, omdat ze een beperktere levensverwachting zouden 
hebben. Een Belgische vrouw van 85 jaar heeft vandaag 
gemiddeld nog altijd meer dan 6 jaar te leven.

SARCOPENIE EN OSTEOPOROSE

Bot en spier als eenheid 
JeanYves Reginster (Santé publique, Épidémiologie 

et Économie de la santé, ULg) gaat verder in op het ge-
combineerde voorkomen van sarcopenie en osteoporose. 
Sarcopenie is een syndroom dat gekenmerkt wordt door 
progressief en gegeneraliseerd verlies van skeletspier-
massa en -sterkte. Sarcopenie is geassocieerd met een 
hogere kans op fysieke handicaps, vallen, ziekenhuis
opname, geringe levenskwaliteit en overlijden. Het is 
een belangrijk mechanisme dat tot fysieke broosheid 
aanleiding geeft.

In verschillende studies werden gelijke patronen in de 
tijd vastgesteld bij osteoporose en sarcopenie. Zo was in 
een Finse studie bij postmenopauzale vrouwen de kans 
op osteoporose 12,9 keer groter bij vrouwen met sarco-
penie. Het fractuurrisco lag bij hen 2,7maal hoger. In 
de European Male Ageing Study was sarcopenie ook ge-
associeerd met een lagere BMD. En nog, in de SarcoPhAge 
studie uitgevoerd door de onderzoeksgroep van de spreker,  
kon een significant lagere appendiculaire magere massa 
en spiersterkte waargenomen worden bij vrouwen met 

osteoporose. De skeletspiermassaindex was er positief 
en significant gecorreleerd met de BMD van de lumbale 
wervelkolom, de totale heup en de femurhals.

In een Zwitsers onderzoek kan de aanwezigheid van 
sarcopenie bij gezonde 65jarigen het fractuurrisico voor-
spellen over gemiddeld 3,4 jaar, met een odds ratio (OR) 
van 2,3.

Met de leeftijd neemt de spiersterkte af, en dat proces 
versnelt bij het ouder worden. In een cohort van 21 tot 89 
jaar daalde de femurkracht met 55% bij vrouwen en 39% 
bij mannen, een stuk meer dan de BMD van de femurhals 
(resp. 26% en 21%).

Dit alles heeft geleid tot het ontstaan van het concept 
van ‘osteosarcopenie’. Er is inderdaad interactie tussen 
spier en bot, en die interactie is niet louter mechanisch, 
zoals lang gedacht. Zowel genetische factoren, ontwikke-
lingsfactoren, endocrinologische invloeden en levensstijl 
hebben een duale invloed op spier en bot. Wederzijdse 
communicatie tussen bot en spier gebeurt door middel 
van een hele reeks van myokines (hormonen geproduceerd 
door skeletspierweefsel), chemokines en groeifactoren in 
de spier, en door osteokines en groeifactoren in het bot. 

Invloed van voeding en fysieke activiteit op spier en bot
In een Amerikaanse metaanalyse uit 2011 kon wor-

den vastgesteld dat suppletie met calcium en vitamine D 
het totale fractuurrisico kon laten dalen in een populatie 
die vooral uit vrouwen van 65 jaar of ouder bestond (RR: 
0,88; 95%BI: 0,780,99). Het effect was het duidelijkst 
bij geïnstitutionaliseerde ouderen (RR: 0,71). Dit werd  
recent nog eens bevestigd in een geüpdatete meta-analyse  
van de National Osteoporosis Foundation. Een Luikse 
systematische review vond een klein maar significant ef-
fect van suppletie met vitamine D op de totale spiersterkte, 
maar niet op de spiermassa. Ook hier was het effect het 
grootst bij 65-plussers. Eerder was ook al in een systema-
tische review en meta-analyse vastgesteld dat vitamine D 
in combinatie met calcium het valrisico vermindert (OR: 
0,86; 95%BI: 0,770,96).

De proteïneinname lijkt eveneens van belang. Bij 
mannen werd een geringe inname van proteïnen gerela-
teerd aan een hogere fractuurkans. Van proteïnesupple-
menten is aangetoond dat ze het botverlies in proximaal 
femurbot kunnen afzwakken bij patiënten met een recente 
heupfractuur, met een kortere revalidatieopname als ge-
volg (33 versus 54 dagen; p = 0,018).

Het belang van krachts en evenwichtstraining blijft 
echter belangrijk, naast suppletie en voeding. Zo kon in 
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een Fins programma daarmee de frequentie van vallen 
met letsel bij oudere vrouwen meer dan gehalveerd wor-
den, terwijl gewone oefeningen en vitamine D geen invloed 
bleken te hebben.

ANOREXIA EN OSTEOPOROSE

Klinisch beeld
Serge Rozenberg (gynaecologie, SintPietersziekenhuis,  

Brussel) stelt dat de prevalentie van anorexia nervosa niet 
goed bekend is. Wellicht wordt ze onderschat omdat de 
patiënten dikwijls niet spontaan hulp zoeken. Bij vrouwen 
komt de aandoening 10-maal vaker voor dan bij mannen. 
Vaak treft de ziekte jonge vrouwen, die perfectionistisch 
zijn en willen excelleren, en die een bepaald lichaamsbeeld 
nastreven. Functionele hypothalamische amenorroe of oli-
gomenorroe is vaak aanwezig. Een typische triade bij deze 
ziekte bestaat uit een geringe energie-inname, gewoonlijk 
als gevolg van een eetstoornis, osteoporose en amenorroe. 
Bij ongeveer de helft van de patiënten is osteoporose aan-
wezig. Bij 90% is er op zijn minst sprake van osteopenie. 
Die triade wordt vaak gezien bij jonge atleten. Ze wordt in 
het bijzonder vaak bij gymnasten, kunstschaatsers, ballet-
dansers en langeafstandlopers waargenomen.

Hormonale veranderingen
Anorexia nervosa gaat gepaard met heel wat endocrino-

logische veranderingen. In de hypothalamus is er verlies 
van de pulsatiliteit van de GnRHafgifte. Dat leidt tot een 
lage LH en FSHproductie in de hypofyse en een tekort 
van oestradiol en testosteron. De GnRHafgifte zelf wordt 
beïnvloed door leptine uit de vetcellen, dat afgenomen is, 
en het hongerhormoon ghreline uit de maagwand, dat ge-
stegen is. Daarnaast beïnvloeden endorfines, corticotropin- 
releasing hormone en de neurotransmitters dopamine 
en GABA de GnRHsecretie negatief. Het stress hormoon 
cortisol is gestegen, wat ook bijdraagt tot het ontstaan van 
osteoporose.

Invloed op botgezondheid
De hierboven beschreven mechanismen resulteren in 

een verminderde botombouw. Het botverlies bij anorexia 
is ernstiger dan bij hypothalamische amenorroe bij een 
normaal gewicht, vanwege de complexiteit van de aan-
doening. De spinale botmineraaldichtheid lig zowat 25% 
onder die van leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht. 

De BMD lijkt echter een onderschatting te geven van 
het reële osteoporoseprobleem. Bevindingen van studies 

met HRpQCT suggereren dat de geometrie van het bot, 
de microarchitectuur, het beenmergvet en de botsterkte  
eveneens aangetast worden. Als anorexia nervosa al  
aanwezig is nog voor de piekbotmassa bereikt wordt, dan 
kan de optimale BMD niet bereikt worden en zal dat de 
fractuurkans ook vergroten.

Het relatieve risico op fracturen bij vrouwen loopt op 
tot 7,1 (95%BI: 3,218,5). Na verdwijnen van anorexia ner-
vosa blijft de lagere BMD nog lang bestaan. In een Deense 
registerstudie werd tot meer dan 10 jaar na de diagnose 
een persisterend hogere fractuurkans waargenomen.

Aanpak en behandeling
Om andere oorzaken van amenorroe uit te sluiten, 

is bepaling van FSH, LH, oestradiol, prolactine, TSH en 
hCG nodig. Voor de behandeling van anorexia nervosa is 
een multidisciplinair team vereist, met onder meer een 
psychotherapeut, endocrinoloog, gynaecoloog, pediater, 
voedingsspecialist en botspecialist. Het uiteindelijke doel 
is de energieinname te verhogen en/of het energiever-
bruik te doen dalen. Voor de botgezondheid is specifiek 
aandacht voor de BMI, en de inname van calcium, vitami-
ne D en proteïnen van belang.

Geen enkel farmacologisch middel kan volledig het 
botverlies of de metabole afwijkingen herstellen. Supple-
tie van calcium en vitamine D is aangewezen voor alle pa-
tiënten. Menopauzale hormoontherapie kan aangewezen 
zijn bij jonge meisjes met aanhoudend laag gewicht, lage 
BMD en amenorroe. Bij volwassen vrouwen met ernstig 
botverlies kunnen bisfosfonaten of denosumab een plaats 
hebben in de behandeling. ■

* Het Clinical Update Symposium van de Belgian Bone Club vond  
plaats op 21 januari 2017 in het Jubelparkmuseum in Brussel.

Referenties op aanvraag



NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Spiriva Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING De afgegeven dosis is 2,5 microgram tiotropium per inhalatie (1 therapeutische dosis bestaat uit 2 inhalaties), dit 
komt overeen met 3,124 microgram tiotropiumbromide monohydraat. De afgegeven dosis is de dosis die het mondstuk verlaat en dus de dosis die de patiënt inhaleert. FARMACEUTISCHE VORM Inhalatieoplossing Heldere, kleurloze inhalatieoplossing 
THERAPEUTISCHE INDICATIES COPD Tiotropium is geïndiceerd als een bronchusverwijdende onderhoudsbehandeling ter verlichting van symptomen bij patiënten met chronische obstructieve luchtwegaandoeningen (COPD). Astma Spiriva Respimat is 
geïndiceerd als een additionele bronchusverwijdende onderhoudsbehandeling voor gebruik bij volwassen astmapatiënten die momenteel behandeld worden met een onderhoudsdosering van een combinatie van inhalatiecorticosteroïden (≥800 µg 
budesonide/dag of equivalent) en langwerkende bèta-2-agonisten en die één of meer ernstige exacerbaties hebben doorgemaakt in het voorgaande jaar. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Dosering Het geneesmiddel is alleen bedoeld voor inhalatie. 
De patroon kan alleen worden gebruikt in de Respimat inhalator. Twee inhalaties uit de Respimat inhalator vormen één therapeutische dosis. De aanbevolen dosering voor volwassenen is 5 microgram tiotropium, bestaande uit 2 inhalaties uit de Respimat 
inhalator, éénmaal daags, steeds op hetzelfde tijdstip van de dag. De aanbevolen dosering dient niet overschreden te worden. Bij de behandeling van astma zal het volledige voordelige effect van het geneesmiddel bereikt worden na toediening van 
verschillende doses. Speciale patiëntengroepen Oudere patiënten kunnen tiotropiumbromide in de aanbevolen dosering gebruiken. Patiënten met nierinsuffi ciëntie kunnen tiotropiumbromide in de aanbevolen dosering gebruiken. Bij patiënten met matige 
tot ernstige nierinsuffi ciëntie (creatinineklaring ≤ 50 ml/min) dient het product alleen te worden gebruikt indien de verwachte voordelen opwegen tegen het potentiële risico. Er is geen lange termijn ervaring bij patiënten met ernstige nierinsuffi ciëntie. 
Patiënten met leverinsuffi ciëntie kunnen tiotropiumbromide in de aanbevolen dosering gebruiken. Pediatrische patiënten COPD Het gebruik van Spiriva Respimat bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar is bij deze indicatie niet relevant. Cystische 
fi brose De werkzaamheid en veiligheid van Spiriva Respimat bij deze indicatie is niet vastgesteld. Astma De werkzaamheid en veiligheid van Spiriva Respimat zijn bij kinderen en adolescenten nog niet vastgesteld. Wijze van toediening Om het juiste 
gebruik van het geneesmiddel te garanderen dient de patiënt een demonstratie over het gebruik van de inhalator te krijgen van een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Gebruiksaanwijzing voor patiënten: zie “Samenvatting van de 
Productkenmerken”. CONTRA-INDICATIES Spiriva Respimat is gecontraïndiceerd bij patiënten met een overgevoeligheid voor tiotropiumbromide, atropine of derivaten zoals ipratropium of oxitropium, of voor één van de hulpstoffen. BIJWERKINGEN 
Samenvatting van het veiligheidsprofi el Van de genoemde bijwerkingen kunnen velen worden toegeschreven aan de anticholinerge eigenschappen van tiotropiumbromide. Tabel met de samenvatting van de bijwerkingen De frequenties die zijn 
weergegeven in de tabel zijn gebaseerd op ruwe incidentiecijfers van bijwerkingen (dat wil zeggen gebeurtenissen toegeschreven aan tiotropium) waargenomen in de tiotropiumgroep, in samengevoegde gegevens van 7 placebogecontroleerde klinische 
onderzoeken bij patiënten met COPD (3282 patiënten) en 6 placebogecontroleerde klinische onderzoeken bij astmapatiënten (1256 patiënten) met een behandelduur die varieerde van vier weken tot 1 jaar. De frequentie wordt middels de volgende afspraak 
gedefi nieerd: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1.000, < 1/100); zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Systeem Orgaan klasse/MedDRA 
voorkeursterm/Frequentie COPD/Frequentie Astma / Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Dehydratrie/niet bekend/niet bekend – Zenuwstelselaandoeningen: Duizeligheid/soms/soms - Hoofdpijn/soms/soms - Slapeloosheid/zelden/soms - 
Oogaandoeningen: Glaucoom/zelden/niet bekend - Verhoogde oogboldruk/zelden/niet bekend - Wazig zien/zelden/niet bekend - Hartaandoeningen: Atriumfi brilleren/zelden/niet bekend - Hartkloppingen/zelden/soms - Supraventriculaire tachycardie/
zelden/niet bekend - Tachycardie/zelden/niet bekend - Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Hoest/soms/soms - Faryngitis/soms/soms - Stemstoornis (dysphonia)/soms/soms - Neusbloeding/zelden/niet bekend - 
Bronchospasmen/zelden/soms - Laryngitis/zelden /niet bekend - Sinusitis/niet bekend/niet bekend - Maagdarmstelselaandoeningen: Droge mond/vaak/vaak - Constipatie/soms/zelden - Orofaryngeale candidiasis/soms/soms - Dysfagie/zelden/niet 
bekend - Gastro-oesofageale refl ux aandoening/zelden/niet bekend - Tandcariës/zelden/niet bekend - Gingivitis/zelden/zelden - Glossitis/zelden/niet bekend - Stomatitis/ niet bekend/zelden - Intestinale obstructie, waaronder paralytische ileus/niet 
bekend/niet bekend - Misselijkheid/niet bekend/niet bekend : Huid- en onderhuidaandoeningen, Immuunsysteemaandoeningen: Huiduitslag (rash)/soms/zelden - Pruritus/soms/zelden - Angioneurotisch oedeem/zelden/zelden - Urticaria/zelden/
zelden - Huidinfectie/huidulcus/zelden/niet bekend - Droge huid/zelden/niet bekend - Overgevoeligheid (waaronder snelle reacties) /niet bekend/zelden - Anafylactische reactie/niet bekend/niet bekend - Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: 
Gewrichtszwelling/niet bekend/niet bekend - Nier- en urinewegaandoeningen: Urineretentie/soms/niet bekend - Moeilijkheden bij het urineren (dysuria)/soms/niet bekend - Urineweginfectie/zelden/niet bekend Beschrijving van geselecteerde 
bijwerkingen In gecontroleerde klinische studies bij patiënten met COPD waren de ongewenste effecten die het vaakst werden gezien anticholinerge effecten, zoals een droge mond, die bij ongeveer 2,9% van de patiënten voorkwam. Bij astmapatiënten 
was de incidentie van een droge mond 1,2%. In 7 klinische studies bij patiënten met COPD leidde een droge mond ertoe dat 3 van de 3282 patiënten die met tiotropium werden behandeld met het onderzoek stopten (0,1%). Er werd geen melding gemaakt 
van patiënten die stopten vanwege een droge mond in de 6 klinische studies bij astmapatiënten (1256 patiënten). Ernstige bijwerkingen overeenkomstig de anticholinerge effecten zijn onder andere glaucoom, constipatie en darmobstructie waaronder 
paralytische ileus en urineretentie. Andere speciale patiëntengroepen De anticholinerge effecten kunnen met het stijgen van de leeftijd toenemen. 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: België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie / Website: www.fagg.be / E-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxemburg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des 
Médicaments / Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch voorschrift. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET 
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Spiolto Respimat 2,5  microgram/2,5  microgram/inhalatie, inhalatieoplossing KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING De afgegeven dosis is 2,5  microgram tiotropium (als bromidemonohydraat) en 
2,5  microgram olodaterol (als hydrochloride) per inhalatie. De afgegeven dosis is de dosis die het mondstuk verlaat en dus de dosis die de patiënt inhaleert. FARMACEUTISCHE VORM Inhalatieoplossing. Heldere, kleurloze inhalatieoplossing. 
THERAPEUTISCHE INDICATIES Spiolto Respimat is geïndiceerd als een bronchusverwijdende onderhoudsbehandeling ter verlichting van symptomen bij volwassen patiënten met chronische obstructieve luchtwegaandoeningen (COPD). DOSERING EN 
WIJZE VAN TOEDIENING Dosering Het geneesmiddel is alleen bedoeld voor inhalatie. De patroon kan alleen gebruikt worden in de Respimat inhalator. Twee inhalaties uit de Respimat inhalator vormen één therapeutische dosis. Volwassenen De aanbevolen 
dosis is 5 microgram tiotropium en 5 microgram olodaterol, bestaande uit twee inhalaties uit de Respimat inhalator, eenmaal daags, elke dag op hetzelfde tijdstip. De aanbevolen dosis mag niet overschreden worden. Ouderen Oudere patiënten kunnen 
Spiolto Respimat in de aanbevolen dosering gebruiken. Verminderde leverfunctie en verminderde nierfunctie Spiolto Respimat bevat tiotropium, dat voornamelijk via de nieren wordt uitgescheiden, en olodaterol, dat voornamelijk in de lever wordt 
gemetaboliseerd. Verminderde leverfunctie Patiënten met een licht en matig verminderde leverfunctie kunnen Spiolto Respimat in de aanbevolen dosering gebruiken. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van olodaterol bij patiënten met 
een ernstig verminderde leverfunctie. Verminderde nierfunctie Patiënten met een verminderde nierfunctie kunnen Spiolto Respimat in de aanbevolen dosering gebruiken. Aangezien bij een verminderde nierfunctie de plasmaconcentratie van tiotropium 
stijgt, dient Spiolto Respimat bij patiënten met een matig tot ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring van ≤ 50 ml/min) alleen te worden gebruikt indien de verwachte voordelen opwegen tegen het potentiële risico. Spiolto Respimat bevat 
olodaterol. Er is slechts beperkte ervaring met het gebruik van olodaterol bij patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie. Pediatrische patiënten Er is geen relevante toepassing van Spiolto Respimat bij pediatrische patiënten (jonger dan 18 jaar). 
Wijze van toediening Om het juiste gebruik van het geneesmiddel te garanderen dient de patiënt een demonstratie over het gebruik van de inhalator te krijgen van een arts of andere professionele zorgverleners. Gebruiksaanwijzing: zie “Samenvatting 
van de Productkenmerken”. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de hulpstoffen. Anamnese van overgevoeligheid voor atropine of derivaten zoals ipratropium of oxitropium. BIJWERKINGEN Samenvatting van 
het veiligheidsprofi el Van de genoemde bijwerkingen kunnen vele worden toegeschreven aan de anticholinerge eigenschappen van tiotropiumbromide of aan de ß

2-adrenerge eigenschappen van olodaterol, de bestanddelen van Spiolto Respimat. 
Overzicht van de bijwerkingen in tabelvorm De frequenties van onderstaande bijwerkingen zijn gebaseerd op de ruwe incidentie van bijwerkingen (dat wil zeggen bijwerkingen die toegeschreven zijn aan Spiolto Respimat). Deze bijwerkingen zijn 
waargenomen in de behandelgroep met 5  microgram tiotropium/5  microgram olodaterol (1302 patiënten) en samengenomen uit 5  actief gecontroleerde of placebogecontroleerde, parallelle klinische groepsonderzoeken bij COPD-patiënten met 
behandelperiodes van 4 tot 52 weken. Bijwerkingen die in alle klinische onderzoeken met Spiolto Respimat zijn gemeld, worden hieronder weergegeven volgens systeem/orgaanklasse. Daarnaast zijn alle bijwerkingen die eerder zijn gemeld voor een 
van de afzonderlijke bestanddelen opgenomen. De frequentie wordt op de volgende manier weergegeven: Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000, <1/100); zelden (≥1/10.000, <1/1000); zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met 
de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Systeem/orgaanklasse /Bijwerking/Frequentie - Infecties en parasitaire aandoeningen : Nasofaryngitis: zelden - Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Dehydratie/niet bekend / 
Zenuwstelselaandoeningen: Duizeligheid: soms – Slapeloosheid: soms – Hoofdpijn: soms / Oogaandoeningen: Wazig zien: zelden – Glaucoom: niet bekend - Verhoogde intraoculaire druk : niet bekend / Hartaandoeningen: Atriumfi brilleren: soms – 
Hartkloppingen: soms – Tachycardie: soms - Supraventriculaire tachycardie: zelden / Bloedvataandoeningen: Hypertensie/soms / Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Hoesten : soms – Dysfonie: zelden – Bloedneus: 
zelden – Laryngitis: zelden – Faryngitis: zelden – Bronchospasme: niet bekend - Sinusitis: niet bekend / Maagdarmstelselaandoeningen: Droge mond: vaak – Constipatie: soms – Gingivitis: zelden - Misselijkheid : zelden - Orofaryngeale candidiasis: 
zelden / Intestinale obstructie : Paralytische ileus: niet bekend – Cariës: niet bekend – Dysfagie: niet bekend - Gastro-oesofageale refl uxziekte : niet bekend – Glossitis: niet bekend – Stomatitis: niet bekend / Huid- en onderhuidaandoeningen, 
Immuunsysteemaandoeningen : Angio-oedeem : zelden – Urticaria: zelden – Overgevoeligheid: zelden – Pruritus: zelden - Anafylactische reactie: niet bekend – Huiduitslag: niet bekend - Droge huid: niet bekend - Huidinfectie en huidulcus: niet bekend 
/ Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Rugpijn1: zelden – Artralgie: zelden – Gewrichtszwelling: niet bekend / Nier- en urinewegaandoeningen: Urineretentie: zelden – Dysurie: zelden – Urineweginfectie: niet bekend 1 bijwerkingen die 
gemeld zijn met Spiolto Respimat, maar niet met de afzonderlijke bestanddelen Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Spiolto Respimat combineert anticholinerge en ß

2-adrenerge eigenschappen vanwege de bestanddelen tiotropium en olodaterol. 
Anticholinerge bijwerkingenprofi el In de klinische langetermijnonderzoeken van 52 weken met Spiolto Respimat was de vaakst waargenomen anticholinerge bijwerking een droge mond. Dit trad op bij ongeveer 1,7% van de patiënten behandeld met 
Spiolto Respimat en bij respectievelijk 2,7% en 1% in de groepen met tiotropium 5 microgram en olodaterol 5 microgram. Een droge mond leidde ertoe dat 1 van de 1029 patiënten (0,1%) die met Spiolto Respimat werden behandeld met het onderzoek 
stopte. Ernstige bijwerkingen overeenkomstig de anticholinerge effecten zijn onder andere glaucoom, obstipatie, intestinale obstructie waaronder paralytische ileus en urineretentie. ß-adrenerge bijwerkingenprofi el In de klinische langetermijnonderzoeken 
van 52 weken met Spiolto Respimat waren de vaakst waargenomen ß-adrenerge bijwerkingen hartkloppingen, tachycardie en hypertensie. Olodaterol, een bestanddeel van Spiolto Respimat, behoort tot de therapeutische klasse van langwerkende bèta2-
adrenerge agonisten. Daarom moet rekening gehouden worden met het optreden van andere bijwerkingen die gerelateerd zijn aan deze bèta-adrenerge agonisten en die hierboven niet worden genoemd, zoals aritmie, myocardischemie, angina pectoris, 
hypotensie, tremor, zenuwachtigheid, spierspasmen, vermoeidheid, malaise, hypokaliëmie, hyperglykemie en metabole acidose. d. Andere speciale patiëntengroepen De anticholinerge effecten kunnen met het stijgen van de leeftijd toenemen. 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: België Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie Website: www.fagg.be E-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxemburg Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch 
voorschrift. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Straße 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Duitsland NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
BE475093 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 03/2016 LOKALE VERTEGENWOORDIGER Boehringer Ingelheim Arianelaan 16 1200 Brussel Verantwoordelijke uitgever: SCS Boehringer Ingelheim Comm.V, Arianelaan 16, 1200 Brussel
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MODERNE BEHANDELING  
VAN DIABETES TYPE 2:
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DIABE TES

Dr. Philippe Mauclet, op basis van de uiteenzetting* van prof. Denis Raccah (Marseille, Frankrijk)

In het verleden werd diabetes type 2 toegeschreven aan drie factoren: insulineresistentie, 
de verminderde afscheiding ervan en de verhoogde glucoseproductie door de lever. Dankzij 
het groter wordende inzicht in de pathofysiologie van de ziekte beginnen we te beseffen dat 
deze visie iets te simplistisch is. Er spelen andere factoren mee, zoals een vermindering van 
het incretine-effect, een verhoging van de glucosereabsorptie door de nieren, een versnelde 

maaglediging, een verhoogde lipolyse of hyperactiviteit van de alfacellen. Dit nieuwe, complexe 
beeld gaat gelukkig gepaard met een uitbreiding van ons therapeutische arsenaal dat kan 
worden ingezet tegen één of meer pathogene mechanismen. Een betere controle van de 
ziekte, m.a.w. een meer doeltreffende preventie van de complicaties, zou in de toekomst 
vroegtijdig kunnen worden gecombineerd met geneesmiddelen. Zo kunnen we de ziekte 

proactief aanpakken in plaats van reactief en op basis van opeenvolgende aanvallen.

SNELLER COMBINEREN,  
OP BASIS VAN HET FENOTYPE

Volgens D. Raccah berust de toekomstige behandeling 
van diabetes type 2 waarschijnlijk op geneesmiddelcom-
binaties die vanaf het begin worden toegepast. Deze stra-
tegie zou zorgen voor een duurzamer therapeutisch effect 
en minder aanvallen. Dit is een belangrijke parameter 
voor de behandeling op lange termijn van een chronische 
aandoening. Ook de heterogeniteit van de patiënten blijft 
een belangrijke parameter: de heersende pathofysiolo-
gische mechanismen variëren van persoon tot persoon. 
Het is dus een illusie te denken dat we dezelfde gestan-

D iabetes type 2 is een progressieve ziek-
te. Door de complexe pathofysiologie 
is het niet verwonderlijk dat mono-
therapie op een bepaald moment niet 
meer volstaat. Vroeg of laat moet de 
hyperglycemie onder controle worden 
gehouden door een combinatie van ge-

neesmiddelen. Dit kan geleidelijk gebeuren. Een aanpak 
in stappen kan doeltreffend blijken als men de val van de 
inertie vermijdt. Inertie is namelijk een bijzonder scha-
delijk fenomeen dat de hoeveelheid hemoglobineglycaat 
ongemerkt kan doen stijgen. En dat ondermijnt de doel-
treffendheid van een behandeling.

* Bijeenkomsten van de Association Belge du Diabète (ABD), december 2016

DE MIDDELEN WORDEN TALRIJKER,  
DE PARADIGMA’S EVOLUEREN
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daardiseerde aanpak met dezelfde efficiëntie kunnen toe-
passen bij alle patiënten, of het nu snel progressief is of 
intensief vanaf het begin. De te overwegen factoren zijn 
talrijk: werkzaamheid op HbA1c, additiviteit van de the-
rapeutische klassen, risico op hypoglykemie, effect op het 
gewicht, cardiovasculair risico, geschiedenis van hartfa-
len, primaire of secundaire preventie, fenotype van goede 
responders…

WAT ZEGT DE LITERATUUR?

Wat leren de studies ons over de ideale strategie? 
Waarschijnlijk bepaalt de manier waarop de ziekte van-
af het begin wordt opgevat het risico op (veel) latere 
complicaties.

De prospectieve, observationele UKPDS 35studie ver-
geleek bijvoorbeeld het effect van een intensieve glucose-
verlagende behandeling met dat van een conventionele 
behandeling, meer bepaald de glycemische blootstelling en 
het risico op micro- en macroangiopathische complicaties 
(1). Er werd aangetoond dat een daling van het HbA1c- 
gehalte het risico op complicaties doet afnemen. Maar het 
zijn vooral de resultaten op tien jaar die de aandacht trek-
ken. Na het eerste jaar lijkt het verschil in hemoglobine-
glycaat tussen de twee groepen te verdwijnen. Tijdens de 
volgende negen jaar stellen we echter een verdere daling 
vast van het risico op microvasculaire complicaties en  
bovendien een verbetering van het aantal hartaanvallen 
en overlijdens door allerlei oorzaken (2).

Ook uit de gegevens op tien jaar van de VADT (Vete-
rans Affairs Diabetes Trial)studie blijkt een significant 
verminderd risico op ernstige cardiovasculaire gebeur-
tenissen bij de groep die vanaf het begin intensief werd 
behandeld, hoewel het verschil na vijf tot zes jaar niet sig-
nificant was (3). De inclusiecriteria van UKPDS en VADT 
zijn heel verschillend: gemiddelde leeftijd van 54 jaar bij 
de eerste studie en 60 bij de tweede, nieuw gediagnos-
ticeerde diabetes bij UKPDS en een ziekteduur van 11,5 
jaar bij VADT, HbA1c van 7,08% versus 9,5%… Dit lijkt 
erop te wijzen dat een vroege optimale controle van het 
HbA1c-gehalte de voorkeur verdient, ongeacht het ont-
wikkelingsstadium van de ziekte.

EEN VEROUDERDE VISIE?

De strategie die momenteel bij diabetes type 2 wordt 
voorgesteld, is een gefaseerde aanpak. Men begint bij de 
levensstijl, gevolgd door een orale monotherapie (meest-
al met metformine), dan een orale bitherapie, vervolgens 
orale tripletherapie en tot slot injecties met een GLP1
agonist of insuline. Door de grotere kennis over de patho-
genese van diabetes type 2 rijzen er ook nieuwe vragen.

Vroeger dacht men dat diabetes type 2 te wijten was 
aan insulineresistentie die niet werd gecompenseerd 
door de productie van insuline door de bètacellen. Daar-
bij kwam dan nog een verhoogde glucoseproductie door 
de lever. We weten nu dat het beeld van dit triumviraat 
te simplistisch is. We moeten rekening houden met acht 
tot negen spelers: de drie bovenstaande factoren plus een 
verminderde gevoeligheid voor of productie van incre-
tines, een versnelde maaglediging die de postprandiale 
bloedglucose kan beïnvloeden, een verhoogde lipolyse, 
dysfunctie van de neurotransmitters, een verhoging van 
de renale glucosereabsorptie en hyperactiviteit van de alfa
cellen met een verhoogde afscheiding van glucagon tot 
gevolg.

EEN GOED AANGEPAST AANBOD

De momenteel beschikbare therapeutische midde-
len zijn gericht op een of meer van deze mechanismen. 
Metformine blokkeert de glucoseproductie in de lever. 
Hypoglycemische sulfonamiden en gliniden hebben een 
insulineafscheidend effect en stimuleren de bètacellen. 
Gliptines en GLP1agonisten herstellen het GLP1gehal-
te en verbeteren de incretineafscheiding. Incretines spe-
len ook een rol bij het verzadigingsgevoel, ze vertragen 
de maaglediging en remmen de productie van glucagon 
af. Glitazones gaan een verhoogde lipolyse tegen en een 
verminderde glucoseopname door insulineresistentie.  
SGLT 2remmers gaan afwijkingen in het renale glucose
metabolisme tegen. Kortom, de meeste pathogene mecha-
nismen van diabetes type 2 worden aangepakt door één of 
meer moleculen waarover we vandaag beschikken.

SNELLER COMBINATIES TOEPASSEN?

“Ook al reageren onze huidige geneesmiddelen heel 
goed op de pathofysiologie van diabetes type 2, toch is het 
niet zeker dat de manier waarop we ze momenteel gebrui-
ken – met name in een gefaseerde aanpak – een gepast 
antwoord biedt op het ziekteverloop. We lopen altijd een 
beetje achter”, legt Denis Raccah uit. Het therapeutische 
effect duurt niet lang genoeg, waardoor er zich opeenvol-
gende aanvallen voordoen. Een remedie kan zijn om vanaf 
het begin geneesmiddelcombinaties toe te dienen.

Bij diabetes type 2 heeft een 
vroege intensieve behandeling 
een preventieve werking 
op latere cardiovasculaire 
gebeurtenissen. Dit beschermende 
effect treedt op ongeacht het 
ontwikkelingsstadium van de ziekte.
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Een studie van Ralph DeFronzo, die bij het ter perse 
gaan nog niet was gepubliceerd, vergeleek het effect van 
een tripletherapie (metformine + pioglitazon + exenatide) 
vanaf het begin met een gefaseerde strategie. De studie 
werd uitgevoerd bij 155 patiënten met een ziekteduur van 
vijf jaar die naïef waren voor een bloedglucoseverlagende 
behandeling. Ze waren 46 jaar oud en hun gemiddelde 
body mass index bedroeg 36,6kg/m2. De beginwaarde 
van HbA1c bedroeg 8,78,8%. De onderzoekers selec-
teerden de bestanddelen van de combinatietherapie op 
basis van de complementaire werking van de verschil-
lende therapeutische klassen. De gefaseerde strategie was 
vrij agressief. Er werd begonnen met metformine. Na één 
maand werd gibenclamide toegevoegd, indien de nuchtere 
glucosewaarde groter was dan 1g/l of het HbA1cgehalte  
> 6,5% bedroeg. Vanaf de derde maand voegde men insu-
line glargine toe. Indien de doelstellingen nog niet waren 
behaald, werd de dosis hiervan opgetrokken.

WERKZAAMHEID, TOLERANTIE, PATIËNTEN  
EN FARMACO-ECONOMIE

Uit de resultaten op twee jaar blijkt dat beide strate-
gieën inwerken op het HbA1c-gehalte, met een percentage 
van 6,6% voor de gefaseerde aanpak en 6% voor de com-
binatietherapie (p < 0,001). Maar de grootste werkzaam-
heid werd vastgesteld bij de combinatietherapie vanaf het 
begin, die bovendien gepaard ging met een stabielere ver-
laging van het HbA1c-gehalte.

Wat het gewicht betreft, stelden de onderzoekers bij de 
patiënten die de combinatietherapie vanaf het begin kre-
gen een afname vast van ongeveer 2kg vanaf de eerste drie 
maanden. De gewichtsafname was na twee jaar nog steeds 
van toepassing. Bij de gefaseerde aanpak daarentegen bleef 
het gewicht op hetzelfde niveau tijdens het eerste jaar en 
nam het na twee jaar met 4kg toe. Deze stijging houdt zeer 
waarschijnlijk verband met de toediening van insuline.

Op het gebied van tolerantie werden ook verschillen 
gerapporteerd. Hypoglykemie kwam bij de groep met 
combinatietherapie minder frequent voor: 15% versus 
46%, een fenomeen dat waarschijnlijk te wijten is aan het 
gebruik van sulfonylureumderivaten en insuline bij de 
gefaseerde aanpak. Darmstoornissen kwamen dan weer 
meer voor: 33% versus 21%. Het gebruik van een GLP1 
agonist kan hiervoor een reden zijn. Oedeem komt ook 
vaker voor bij een combinatietherapie vanaf het begin, 
waarschijnlijk door het gebruik van pioglitazon.

Tripletherapie vanaf het begin kan dus een verdedig-
bare optie zijn, maar de vraag blijft hoe de patiënten ze 
zullen verdragen. Volgen ze een schema met vanaf het be-
gin verschillende geneesmiddelen, waaronder een injectie 
of… Sommigen vragen zich ook af of de tolerantie van de 

moleculen, die al vroeg en heel lang worden gebruikt, vol-
doende werd omschreven. Tot slot moet er ook een analy-
se gebeuren van de kosten (directe en indirecte) op korte, 
middellange en lange termijn.

OOK INJECTIES?

Er bestaan nog alternatieven bij een vroegtijdige in-
tensieve aanpak, zoals een bitherapie in plaats van een 
tripletherapie. Metformine kan bijvoorbeeld worden ge-
combineerd met een ander middel wanneer een aanpas-
sing van de levensstijl niet de oplossing is. En wanneer 
de metformine faalt, kan men onmiddellijk overschakelen 
op een tripletherapie…

Rosenstock et al. vergeleken de toevoeging van een 
bitherapie bestaande uit saxagliptine + dapagliflozin met 
de toevoeging van een van deze moleculen bij patiënten 
die met metformine onvoldoende resultaat boekten (4). 
Na 24 weken werd bij de groep saxa + dapa + met een 
daling van het HbA1cgehalte vastgesteld met 1,5%. Bij de 
groep saxa + met bedroeg de daling 0,9% en bij de groep 
dapa + met 1,2%.

Tot slot wijzigen sommigen erop dat het, in latere ont-
wikkelingsstadia, nuttig kan zijn om vroegtijdig een GLP1 
agonist toe te voegen aan de insuline bij patiënten bij 
wie een maximale behandeling met orale antidiabetica of  
basale insuline heeft gefaald (5, 6). In theorie maakt deze 
strategie het mogelijk om zowel de prandiale als de basale 
glucose te optimaliseren. ■

De meeste pathogene mechanismen 
van diabetes type 2 worden 
aangepakt door één of meer 
moleculen waarover we vandaag 
beschikken.

Dit is een congresverslag met als doel informatie te verstrekken  
over onderzoek in dit domein. Het is mogelijk dat sommige 

gegevens niet zijn goedgekeurd door de Belgische instanties  
voor de gezondheidszorg.
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Gastroenterology
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GASTRO  NE WS

Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Met zijn meer dan 600 deelnemers is de Belgian Week of Gastroenterology een event 
waar men momenteel niet meer omheen kan. “Een van de doelstellingen van het event 

is de promotie van nationaal klinisch en fundamenteel onderzoek, maar er is meer 
dan dat”, vertelde prof. Isabelle Colle, wetenschappelijk coördinator. “We moesten de 
onderzoeksgroepen dus opnemen in het programma, wat verklaart waarom het zo 

uitgebreid is en we het over drie dagen moesten uitspreiden, ingedeeld met themadagen 
en volgens de wetenschappelijke genootschappen. Maar het zijn ook schitterende dagen 

omdat we de meest recente gegevens uit alle domeinen van de gastro-enterologie 
de revue laten passeren.” We maken hier voor u een selectie uit het aanbod.

HÉT BELGISCHE EVENT  
VOOR DE GASTRO-ENTEROLOGIE:  

EEN WELVERDIENDE TITEL 
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INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN:  
MIKKEN OP UITMUNTENDHEID (1)

We hebben op dit ogenblik 7 monoklonale antistoffen 
om inflammatoire darmziekten te behandelen (inflixi-
mab, certolizumab, adalimumab, golimumab, natalizu-
mab, vedolizumab, ustekinumab), en we kunnen dan ook 
werkelijk ambitieus zijn op het vlak van genezing of be-
heersing van de remissie. Maar een diepe remissie (met 
de normalisering van de CDAI, de CRP, de endoscopie-
score, het calprotectinegehalte en de beeldvorming) doet 
zich slechts voor in 30 à 40% van de gevallen, afhankelijk 
van de geraadpleegde studie. Daarom concentreren de 
meeste experts zich op het herstel van de slijmvliezen en 
de preventie van complicaties, en dus op het verminde-
ren van het aantal chirurgische ingrepen. Toediening van 
een TNF-remmer en azathioprine is in dit verband een 
negatieve predictor, onafhankelijk van de chirurgische 
interventie, op voorwaarde dat ze vroeg in het verloop 
van de ziekte worden toegediend. Het ziet er dus naar uit 
dat er een window of opportunity is waarin we de ziekte 
misschien niet kunnen genezen, maar wel efficiënt onder 
controle kunnen houden. 

Welke patiënten zijn gebaat bij een intensieve behande-
ling? Dat lijken vooral de patiënten met een hoog risico op 
complicaties te zijn: ernstige ziekte, vroeg ingezet, rokers, 
al geopereerd, met een vernauwing of extraintestinale  
aantasting. Als deze remissie met biologische verbindin-
gen eenmaal is gehaald, rijst de vraag naar het onderhoud 
van de behandeling. Dat moet gebeuren door de objectieve  
parameters van de ontsteking van dichtbij op te volgen. 
Uit de studies blijkt gelukkig dat als de behandeling wordt 
stopgezet en de ziekte recidiveert, de patiënt zijn kansen op 
een diepe remissie behoudt wanneer hij opnieuw een bio-
logisch geneesmiddel inneemt. Ten slotte blijft de vraag, 
die nog niet volledig is beantwoord, wat het beste is: een 
topdownaanpak (met het risico op overbehandeling), of 
een step-upaanpak (met het risico op onderbehandeling. 
Het antwoord op die vraag ligt voorlopig in een strikte  
monitoring van de slijmvliesletsels. 

CHRONISCHE HEPATITIS C MET CIRROSE EN 
ANTIVIRALE MIDDELEN MET DIRECTE WERKING: 
FESTINA LENTE… (2)

Het fundamentele onderzoek naar de levenscyclus 
van het HCV heeft geleid tot de ontwikkeling van heel 
wat antivirale middelen met directe werking (die kunnen 
worden gecombineerd) zonder IFN en een goede tole-
rantie. Uit metaanalyses bleek dat het risico op hepato
carcinoom daalde als een aanhoudende virale respons 
werd gehaald, maar er zijn auteurs die zich ernstig zorgen  

maken over de stijging van het risico op het optreden of 
recidiveren van een hepatocarcinoom na behandeling 
van een chronische hepatitis C met cirrose met de nieuwe  
antivirale middelen. 

In een poging om een antwoord te vinden op de vra-
gen die worden gesteld, onderzocht Pierre Nahon (Bondy,  
Frankrijk) de resultaten van CirVir, een Franse cohort-
studie waarin 1.822 patiënten gedurende gemiddeld 51,5 
maanden werden gevolgd. Daaruit bleek niet alleen dat 
het voordeel van de uitroeiing van het HCV verder gaat 
dan hepatische events (verlaging van het risico op decom-
pensatie, bacteriële infecties en cardiovasculaire events), 
maar ook dat de incidentie van hepatocarcinoom bij pa-
tiënten met chronische hepatitis C hoger is wanneer de 
patiënten comorbiditeiten hebben (metaboolsyndroom, 
roken…) of geen SVR bereiken. Hoe dan ook wijzen alle 
studies uit dat het risico op een hepatocarcinoom veel ho-
ger is onder een antiviraal geneesmiddel met directe wer-
king dan onder interferon, en vergelijkbaar is met het risico 
in de algemene bevolking. Maar het ging niet om dezelfde 
patiënten, omdat de patiënten onder interferon over het  
algemeen jonger en minder ernstig getroffen waren.  

Bij de patiënten met hepatocarcinoom als gevolg van 
chronische hepatitis C lijkt het aantal recidieven na be-
handeling met antivirale middelen met directe werking 
vergelijkbaar met dat na behandeling met interferon 
(28% en 29% na respectievelijk 5,7 en 6 maanden). 

Wat moeten we onthouden uit al die gegevens die 
Pierre Nahon heeft gepresenteerd? In de eerste plaats dat 
het risico op een hepatocarcinoom niet nul is nadat een 
SVR is gehaald, en dat we daar rekening mee moeten hou-
den. Vervolgens dat er geen dringende behoefte is om met 
antivirale middelen met directe werking te behandelen, 
en dat we beter kunnen wachten tot we zeker weten dat 
er geen hepatocarcinoom is of dat het verdwenen is. En 
ten slotte dat de aanwezigheid van comorbiditeit, zoals de 
leeftijd, het risico verhogen, net als het feit dat we niet 
behandelen…

DIABESITAS: OP WEG NAAR SOMS 
ONVERWACHTE NIEUWE THERAPIEËN (3)

Bepaalde medicamenteuze behandelingen voor obe-
sitas bleken interessant, maar vaak zijn de gevolgen van 
korte duur, en zijn ze veel minder werkzaam dan bariatri-
sche heelkunde. Daarom spitst het onderzoek zich nu toe 
op peptide-co-agonisten met een hormoon dat de inname 
van voedsel vermindert en een hormoon dat het energie-
verbruik verhoogt. Onder deze copeptides is de combi-
natie van GLP1 met glucagon in een muizenmodel, maar 
ook bij apen en onlangs bij de mens mogelijk interessant 
gebleken om het metaboolsyndroom te corrigeren en het  



32M e di - S fe e r  5 4 6 16 m aar t  2 017

GASTRO  N E W S

gewicht te verlagen (vooral door de voedselopname te  
ver minderen). Ook de combinatie van GLP1 + GIP (dat 
glucagon en insuline afhankelijk van de glykemie stimu-
leert) en het gewicht en de glykemie verlaagt bij mui-
zen, apen en mensen, levert dezelfde resultaten op. Het 
triagonisme (GLP1 + GIP + glucagon) bleek beter dan 
de toediening van twee incretines.

Deze hormonen werden gecombineerd met andere 
niet-digestieve hormonen. Zo zijn er oestrogenen die, 
als ze gecombineerd worden met GLP1 om geen bijwer-
kingen te veroorzaken voor de borstklieren en de uterus 
(twee organen die geen GLP1receptoren hebben), het 
metaboolsyndroom omkeren en de bètacellen in de pan-
creas beschermen bij normale muizen. En nog beter, deze 
combinatie herstelt deze cellen bij diabetische muizen. 
Hetzelfde werd vastgesteld bij de combinatie van T3 en 
GLP1, wat ook de cholesterolemie en de leversteatose 
verbetert, alsook de vorming van plaques in de aorta.

EEN KIND IS HELEMAAL GEEN VOLWASSENE

Een kind een siroop geven is niet zonder risico, zelfs 
niet als die homeopathisch is. Tot die verbazende en licht-
jes provocerende bevinding kwam Olivia Bauraind (CHC 
Luik) toen ze vaststelde dat heel wat bereidingen voor 
zuigelingen en kinderen ethanol bevatten (4). De inter-
nationale wetgeving is niet erg duidelijk over de aanwe-
zigheid van alcohol in deze bereidingen, maar het wordt 
gedoogd… onder voorwaarden. Wat België betreft, wijst 
het Fagg erop dat het beter is om geen alcohol aan kin-
deren te geven, maar het vraagt om een risico-batenana-
lyse uit te voeren als een geneesmiddel dat alcohol bevat 
onmisbaar is, en om iedere combinatie van producten 
die alcohol bevatten te vermijden. Bovendien moet het 
interval tussen twee toedieningen zo lang mogelijk zijn 
en minstens > 4 uur bedragen. De behandelingsperiode 
moet zo kort mogelijk zijn en mag niet langer duren dan 
1 week bij kinderen jonger dan 6 jaar. Het is de moeite 
waard, als je weet dat studies ‘in het echte leven’ hebben 
aangetoond dat in GrootBrittannië kinderen die genees-
middelen innemen 0,2 tot 1,8ml ethanol per week mogen 
innemen, ofwel het equivalent van 0,8 tot 5 eenheden per 
week! Het BCFI heeft ook gewaarschuwd voor bepaalde 
bereidingen op basis van ijzer, die tot 420ml ethanol per 
maatlepel kunnen bevatten. Als je een kind van 2 jaar een 
siroop op basis van ijzer geeft, samen met een siroop met 
een antihistaminicum en een bacteriostatische siroop, 
laat je het elke dag het equivalent van 35ml bier innemen. 
Dat loopt op tot 105ml als je de doses voor een kind van 
12 jaar geeft. Homeopathische siropen moet je verdun-
nen met water, om de hoeveelheid ethanol te verlagen. Je 
leest er meer over op de website van de EUPFI (European  

Paediatric Formulation Initiative) in de STEP (Safety 
and Toxicity of Excipients for Paediatrics)-database.

Een ander gevoelig onderwerp bij kinderen is het 
overgaan van geneesmiddelen in de moedermelk. Phi-
lippe Alliet (Hasselt) herinnerde ons aan het bestaan van 
sites waar je kunt lezen in welke mate de geneesmiddelen 
die de moeder inneemt een gevaar kunnen vormen voor 
zuigelingen. Http://toxnet.nlm.nih.gov is er één van; 
http://www.who.int/topics/breastfeeding is een andere. 
Er bestaat ook een app (beschikbaar op www.infantrisk.
com) die veel nuttige informatie bevat. Maar het feit dat 
er een risico is voor het kind betekent niet dat de moeder 
niet moet worden behandeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
de postnatale depressie, die meer risico’s inhoudt voor 
het kind wanneer ze niet wordt behandeld dan wanneer 
ze wordt aangepakt met antidepressiva, zelfs als het kind 
borstvoeding krijgt (5).

Ten slotte was er een boeiende presentatie van Isabel-
le Meyts (KU Leuven), over de voorzorgsmaatregelen die 
moeten worden genomen bij kinderen/adolescenten voor 
ze worden behandeld met biogeneesmiddelen voor ont-
stekingsziekten. Ze herinnerde er eerst aan dat de ziekte op 
zich immunitair is, en steunde op de aanbevelingen van de 
ECCO om te benadrukken dat het belangrijk is een volledig 
immunologisch onderzoek te doen, met minimaal een do-
sering van de neutrofielen en lymfocyten, een serologische 
test naar VZV en het mazelenvirus, een serologische test 
naar hepatitis B en C en ook hiv, een serologische test naar 
het polyomavirus, een tuberculinetest en een IGRAtest, 
alsook een radiografie van de thorax. Het kind zal ook in 
orde moeten zijn voor de vaccinaties met inactieve vaccins, 
vooral het influenzavaccin en de pneumo en meningo
kokkenvaccins (6). ■
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1. CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE  
OF CPAP

"CPAP is en blijft de golden standard in de behan-
deling van de meer ernstige vormen van obstructieve 
slaapapneu. Internationaal is er geen consensus vanaf 
welke AHIwaarde men de indicatie voor CPAP stelt, en 
ook voor de terugbetaling worden in verschillende lan-
den verschillende AHIcriteria gehanteerd. In België heb-
ben we sinds 1 januari 2017 een nieuwe conventie met een 
nieuw terugbetalingscriterium voor CPAP. Sinds deze aan-
passing is ook de MRAbehandeling formeel opgenomen 
in de OSASconventie van het Riziv en geldt voor beide 
therapieën dezelfde voorwaarde (bij volwassenen): in een 

gespecialiseerd centrum via polysomnografisch onderzoek 
aangetoond en officieel gediagnosticeerd OSAS met een 
AHI ≥ 15” (zie kader officiële Rizivmededeling) (10). 

CPAP en therapietrouw: geen perfecte match
Een CPAP is een draagbaar apparaat dat met een flexi-

bele slang verbonden is aan een goed sluitend masker. 
Dit masker moet de apneupatiënt dragen gedurende de 
nacht. Meestal is dit een neusmasker (Figuur 6). Soms 
krijgt men een neusmondmasker of dopjes in de neus-
gaten. Het CPAPapparaat zorgt dat tijdens inademing 
de lucht via het masker in de neus (en/of mond) en de 
longen wordt geblazen. De juiste luchtdruk van het ap-
paraat wordt bepaald door een meting. Dit is belangrijk M
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DEEL 4:  
DE BEHANDELING  

VAN OSA(S) 

In de vorige editie hadden we het over de screening, de risico's en de behandeling van 
snurken. In dit nummer gaan we dieper in op de behandeling van OSA(S) en POSA(S). 

Onze expert in deze materie is nog steeds prof. Olivier Vanderveken, adjunct-diensthoofd 
van de dienst Neus, Keel en Oor (nko) en Hoofd-halsheelkunde van het UZ Antwerpen.

D O S S I E R

SLAAPAPNEU
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omdat een te lage druk onvoldoende effect heeft en een te 
hoge druk voor de patiënt vervelend voelt. Ook een goed 
passend en comfortabel masker is bij de CPAPbehande-
ling van groot belang voor een goed resultaat. CPAP heeft 
het voordeel van een goed effect op de daling van de AHI, 
maar er blijft een significant probleem bij een vrij groot 
aantal gebruikers wat de tolerantie en de therapietrouw 
betreft. Een goede coaching van de patiënt in het gebruik 
van de CPAP kan dit probleem verbeteren, maar de thera-
pietrouw hypothekeert toch de efficiëntie van de CPAP op 
de langere termijn. “Ik denk dat we CPAP zullen blijven 
propageren als eerste keuze bij patiënten met een AHI 
> 15, maar wanneer een patiënt deze therapie moeilijk 
verdraagt, moeten we kijken of een andere therapie beter 
voldoet. Eerst moeten we wel al het mogelijke doen om 
de therapie makkelijk verdraagbaar te maken. Zo zullen 
we bij een patiënt die CPAP wegens een verstopte neus 
niet kan verdragen, die neusobstructie medicamenteus 
of heelkundig trachten te verhelpen, met als enig doel 
de CPAPtolerantie (en daardoor de therapietrouw en 
de efficiëntie) te verbeteren. Die neusobstructie kan ver-
oorzaakt worden door o.a. sinusitis, conchahypertrofie of 
een neusseptumdeviatie. Dat is ook de enige plaats die 
neusheelkunde heeft in de behandeling van snurken en/
of slaapapneu.” Soms wordt de intolerantie van de CPAP 
veroorzaakt door een probleem met het masker, en dan 
kan er geprobeerd worden of een ander type masker een 
betere therapietolerantie geeft (Figuur 7). 

Interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk 
Als alle manieren om de tolerantie te verbeteren uit-

geput zijn, dan wordt de patiënt doorverwezen naar de 
nkoarts, die een nieuwe finetuning zal doorvoeren en 
een alternatieve therapie zal voorstellen. Een goede inter-
disciplinaire samenwerking is dus essentieel bij de behan-
deling van de patiënt met slaapapneu. De pneumoloog en 
de nko-arts vormen de tandem in het interdisciplinaire 
overleg, met daarrond de pediater, de maxillofaciaal chi-
rurg, de tandarts, enz. Er wordt door prof. Vanderveken 
namens de Belgische Verenigingen van nkoartsen ook 
gepleit voor een ‘interdisciplinair honorarium’ dat zou die-
nen voor overleg tussen de verschillende specialismen die 

rond slaapapneu werken, om een consensus-behandelplan 
voor de individuele patiënt op te stellen. Prof. Vanderveken 
is ervan overtuigd dat een dergelijke stimulatie van de 
interdisciplinaire werking alleen maar kan leiden tot een 
verbetering van de behandeling, de therapietrouw en uit-
eindelijk de resultaten bij obstructieve slaapapneu. 

Mean Disease Alleviation (MDA) 
Het probleem met de tolerantie bij CPAP leidt ertoe 

dat een deel van de patiënten het toestel niet meer ge-
bruikt, terwijl andere patiënten het slechts gebruiken ge-
durende een deel van de nacht: gemiddeld zou een CPAP 
gedurende ongeveer 4 uur per nacht gedragen worden, 
waardoor een patiënt met een AHI = 50 zonder therapie 
niet eindigt met een AHI = 0, zoals het hoort bij correcte 
CPAPbehandeling, maar met een AHI = 25 omdat de the-
rapie slechts gedurende de helft van de slaaptijd gebruikt 
wordt. Dit gebrek aan therapietrouw leidt tot een onder-
behandeling van OSA. Prof. Vanderveken verwijst naar 
een studie (6) waarbij CPAPtherapie en MRAtherapie 
werden vergeleken bij twee representatieve groepen van 
patiënten. Er werd o.a. ook gekeken naar de daling van 
de bloeddruk. “Men zag een gelijkaardige daling optre-
den in de bloeddruk bij beide groepen, terwijl de daling 
in AHI normaliter groter uitvalt bij CPAP dan bij MRA, 

“Er wordt gepleit om de MDA in 
de toekomst ook te gebruiken als 
parameter voor de efficiëntie van een 
therapie, eerder dan te kijken naar 
veranderingen in de AHI alleen.” 
Prof. Olivier Vanderveken 

Figuur 7: 
CPAP met verschillende maskers.
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Figuur 6: 
CPAP met neusmasker. 

Lees verder op p. 39  
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op bloedglucoseregulatie en cardiovasculaire gebeurtenissen, en de onderzochte populaties, zie rubrieken 4.4, 4.5 en 5.1. Dosering en wijze van toediening Dosering De aanbevolen aanvangsdosering is 10 mg empagli� ozine eenmaal daags voor monotherapie en aanvullende 
combinatietherapie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes. Bij patiënten die empagli� ozine 10 mg eenmaal daags verdragen en die een eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 hebben en bij wie een strakkere bloedglucoseregulatie nodig is, kan de dosis worden verhoogd 
naar 25 mg eenmaal daags. De maximale dagelijkse dosis is 25 mg (zie hieronder en rubriek 4.4). Als empagli� ozine wordt gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat of met insuline, kan worden overwogen om de dosering van het sulfonylureumderivaat of de insuline te 
verlagen om de kans op hypoglykemie te verminderen (zie rubrieken 4.5 en 4.8). Speciale patiëntgroepen Nierinsu�  ciëntie Vanwege het werkingsmechanisme is de glycemische werkzaamheid van empagli� ozine afhankelijk van de nierfunctie. Er is geen dosisaanpassing nodig bij 
patiënten met een eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 of een CrCl ≥ 60 ml/min. Behandeling met empagli� ozine dient niet te worden gestart bij patiënten met een eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 of CrCl < 60 ml/min. Bij patiënten die empagli� ozine verdragen en bij wie de eGFR voortdurend 
onder 60 ml/min/1,73 m2 of de CrCl onder 60 ml/min daalt, dient de dosis empagli� ozine te worden aangepast tot of te worden aangehouden op 10 mg eenmaal daags. Empagli� ozine moet worden gestopt als de eGFR voortdurend onder 45 ml/min/1,73 m2 of de CrCl voortdurend 
onder 45 ml/min is (zie rubrieken 4.4, 4.8, 5.1 en 5.2). Empagli� ozine dient niet te worden gebruikt bij patiënten met terminale nierziekte (ESRD) of bij dialysepatiënten, aangezien niet wordt verwacht dat het bij deze patiënten e� ectief is (zie rubrieken 4.4 en 5.2). Leverinsu�  ciëntie 
Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een leverinsu�  ciëntie. Blootstelling aan empagli� ozine is verhoogd bij patiënten met ernstige leverinsu�  ciëntie. Therapeutische ervaring bij patiënten met ernstige leverfunctiestoornis is beperkt en daarom wordt gebruik in deze 
populatie niet aanbevolen (zie rubriek 5.2). Ouderen Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen op basis van leeftijd. Bij patiënten van 75 jaar en ouder moet rekening worden gehouden met een verhoogd risico op volumedepletie (zie rubrieken 4.4 en 4.8). Als gevolg van beperkte 
therapeutische ervaring wordt start van de behandeling met empagli� ozine bij patiënten van 85 jaar en ouder niet aanbevolen (zie rubriek 4.4). Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van empagli� ozine bij kinderen en adolescenten zijn nog niet vastgesteld. Er zijn 
geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen, en in hun geheel worden doorgeslikt met water. Als een dosis wordt overgeslagen, moet deze worden ingenomen zodra de patiënt dit beseft. Er mag geen dubbele dosis 
op dezelfde dag worden ingenomen. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (een van de) in rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen). Bijwerkingen Samenvatting van het veiligheidspro� el Een totaal van 15.582 patiënten met diabetes type 2 werd geïncludeerd 
in klinische studies om de veiligheid van empagli� ozine te evalueren, van wie 10.004 patiënten empagli� ozine ontvingen, hetzij als monotherapie of in combinatie met metformine, een sulfonylureumderivaat, DPP-4-remmers of insuline. In 6 placebogecontroleerde studies van 18 
tot 24 weken werden 3534 patiënten geïncludeerd van wie er 1183 werden behandeld met placebo en 2351 met empagli� ozine. De totale incidentie van bijwerkingen bij patiënten behandeld met empagli� ozine was gelijk aan die bij placebopatiënten. De meest frequent gemelde 
bijwerking was hypoglykemie wanneer er gelijktijdig een sulfonylureumderivaat of insuline was gebruikt (zie beschrijving van geselecteerde bijwerkingen). Bijwerkingen in tabelvorm Bijwerkingen, geclassi� ceerd per systeem/orgaanklasse en volgens voorkeurstermen van MedDRA, 
die gemeld zijn bij patiënten die empagli� ozine kregen in placebogecontroleerde studies, worden in onderstaande tabel weergegeven (tabel 1). De bijwerkingen worden gerangschikt per absolute frequentie. Frequenties worden gede� nieerd als zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, 
<1/10), soms (≥1/1000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1000) of zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Tabel 1: Bijwerkingen gemeld in placebogecontroleerde studies

Systeem/orgaanklasse Zeer vaak Vaak Soms Zelden
Infecties en parasitaire aandoeningen Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, balanitis en andere genitale infectiesa 

Urineweginfectiea

Voedings- en stofwisselingsstoornissen Hypoglykemie (wanneer gebruikt met sulfonylureumderivaat of insuline)a Dorst Diabetische ketoacidose* b

Huid- en onderhuidaandoeningen Pruritis 
(gegeneraliseerd)

Bloedvataandoeningen Volume-depletiea

Nier- en urinewegaandoeningen Vaker plassena Dysurie
Onderzoeken Bloed-creatinine verhoogd/glomerulaire � ltratie-snelheid verlaagda

Hematocriet verhoogdc

Serum lipiden verhoogdd

a zie paragrafen hieronder voor aanvullende informatie - b op basis van gegevens die zijn verkregen uit postmarketingervaring - c gemiddelde hematocrietveranderingen vanaf baseline waren 3,4% en 3,6% voor respectievelijk empagli� ozine 10 mg en 25 mg, vergeleken met 0,1% 
voor placebo. In de EMPA-REG Outcome studie keerden hematocrietwaarden terug richting baselinewaarden na een follow-up periode van 30 dagen na stoppen van de behandeling. - d gemiddelde procentuele toenames vanaf baseline voor respectievelijk empagli� ozine 10 mg en 25 
mg versus placebo waren: totaal cholesterol 4,9% en 5,7% versus 3,5%; HDL-cholesterol 3,3% en 3,6% versus 0,4%; LDL-cholesterol 9,5% en 10,0% versus 7,5%; triglycerides 9,2% en 9,9% versus 10,5%.
* zie rubriek 4.4
Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Hypoglykemie De frequentie van hypoglykemie was afhankelijk van de achtergrondtherapie in de respectieve studies en was gelijk voor empagli� ozine en placebo als monotherapie, als aanvullende therapie op metformine, als aanvullende 
therapie op pioglitazon met of zonder metformine, als aanvullende therapie op linagliptine en metformine, en als aanvulling op standaard ondersteunende behandeling en voor de combinatie van empagli� ozine met metformine bij geneesmiddelnaïeve patiënten in vergelijking 
met degenen die behandeld werden met empagli� ozine en metformine als individuele bestanddelen. Een verhoogde frequentie werd waargenomen wanneer gegeven als een aanvullende therapie op metformine en een sulfonylureumderivaat (empagli� ozine 10 mg: 16,1%, 
empagli� ozine 25 mg: 11,5%, placebo: 8,4%), aanvullende therapie op basale insuline met of zonder metformine en met of zonder een sulfonylureumderivaat (empagli� ozine 10 mg: 19,5%, empagli� ozine 25 mg: 28,4%, placebo: 20,6% tijdens de eerste 18 weken behandeling 
wanneer insuline niet kon worden aangepast; empagli� ozine 10 mg en 25 mg: 36,1%, placebo 35,3% gedurende de studie van 78 weken) en als aanvulling op MDI-insuline met of zonder metformine (empagli� ozine 10 mg: 39,8%, empagli� ozine 25 mg: 41,3%, placebo: 37,2% 
tijdens de eerste 18 weken behandeling toen insuline niet kon worden aangepast; emagli� ozine 10 mg: 51,1%, empagli� ozine 25 mg: 57,7%, placebo: 58% gedurende de studie van 52 weken). Ernstige hypoglykemie (gebeurtenissen die hulp vereisen) Er werd geen toename in 
ernstige hypoglykemie waargenomen bij empagli� ozine vergeleken met placebo als monotherapie, als aanvullende therapie op metformine, als aanvullende therapie op metformine en een sulfonylureumderivaat, als aanvullende therapie op pioglitazon met of zonder metformine, 
aanvullende therapie op linagliptine en metformine, als aanvulling op standaard ondersteunende behandeling en voor de combinatie van empagli� ozine met metformine bij geneesmiddelnaïeve patiënten in vergelijking met degenen die behandeld werden met empagli� ozine 
en metformine als individuele bestanddelen. Een verhoogde frequentie werd waargenomen wanneer gegeven als een aanvullende therapie op basale insuline met of zonder metformine en met of zonder een sulfonylureumderivaat (empagli� ozine 10 mg: 0%, empagli� ozine 25 
mg: 1,3%, placebo: 0% tijdens de eerste 18 weken behandeling wanneer insuline niet kon worden aangepast; empagli� ozine 10 mg: 0%, empagli� ozine 25 mg: 1,3%, placebo 0% gedurende de studie van 78 weken) en aanvullende op MDI-insuline met of zonder metformine 
(empagli� ozine 10 mg: 1,6%, empagli� ozine 25 mg: 0,5%, placebo: 1,6% tijdens de eerste 18 weken behandeling toen insuline niet kon worden aangepast en gedurende de studie van 52 weken). Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, balanitis en andere genitale infecties Vaginale 
candidiasis, vulvovaginitis, balanitis en andere genitale infecties werden vaker gemeld bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 4,0%, empagli� ozine 25 mg: 3,9%) vergeleken met placebopatiënten (1,0%). Deze infecties werden vaker gemeld bij vrouwen 
behandeld met empagli� ozine vergeleken met placebopatiënten, en het verschil in frequentie was minder uitgesproken bij mannen. De genitale infecties waren mild of matig in intensiteit. Vaker plassen Vaker plassen (met inbegrip van de vooraf gede� nieerde termen pollakisurie, 
polyurie en nycturie) werd met hogere frequentie waargenomen bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 3,5%, empagli� ozine 25 mg: 3,3%) vergeleken met placebopatiënten (1,4%). Vaker plassen was meestal mild of matig in intensiteit. De frequentie 
van de gemelde nycturie was vergelijkbaar voor placebo en empagli� ozine (< 1%). Urineweginfectie De totale frequentie van urineweginfectie gemeld als bijwerking was vergelijkbaar bij patiënten behandeld met empagli� ozine 25 mg en placebo (7,0% en 7,2%) en hoger met 
empagli� ozine 10 mg (8,8%). Vergelijkbaar met placebo werd urineweginfectie vaker gemeld voor empagli� ozine bij patiënten met een geschiedenis van chronische of terugkerende urineweginfecties. De intensiteit (mild, matig, ernstig) van urineweginfecties was vergelijkbaar bij 
patiënten behandeld met empagli� ozine en placebo. Urineweginfecties werden vaker gemeld bij vrouwen behandeld met empagli� ozine vergeleken met placebo; er was geen verschil bij mannen. Volumedepletie De totale frequentie van volumedepletie (met inbegrip van de vooraf 
gede� nieerde termen verlaagde bloeddruk (ambulant), verlaagde systolische bloeddruk, dehydratie, hypotensie, hypovolemie, orthostatische hypotensie en syncope) was vergelijkbaar bij patiënten behandeld met empagli� ozine (empagli� ozine 10 mg: 0,6%, empagli� ozine 25 mg: 
0,4%) en placebo (0,3%). De frequentie van voorvallen van volumedepletie was toegenomen bij patiënten van 75 jaar en ouder behandeld met empagli� ozine 10 mg (2,3%) of empagli� ozine 25 mg (4,3%) vergeleken met placebo (2,1%). Bloedcreatinine verhoogd/glomerulaire 
� ltratiesnelheid verlaagd De totale frequentie van patiënten met verhoogd bloedcreatinine en verlaagde glomerulaire � ltratie-snelheid was gelijk voor empagli� ozine en placebo (bloedcreatinine verhoogd: empagli� ozine 10 mg 0,6%, empagli� ozine 25 mg 0,1%, placebo 0,5%; 
glomerulaire � ltratiesnelheid verlaagd: empagli� ozine 10 mg 0,1%, empagli� ozine 25 mg 0%, placebo 0,3%). Aanvankelijke stijgingen van creatinine en aanvankelijke dalingen van geschatte glomerulaire � ltratie-snelheden bij patiënten behandeld met empagli� ozine waren over 
het algemeen voorbijgaand bij voortgezette behandeling of reversibel na staken van de behandeling met het geneesmiddel. 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: - België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, 
Afdeling Vigilantie. Website: www.fagg.be / e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be - Luxemburg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments. Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html HOUDER VAN DE VER-
GUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Duitsland NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Jardiance 10 mg � lmomhulde tabletten EU/1/14/930/010 
EU/1/14/930/011 EU/1/14/930/012 EU/1/14/930/013 EU/1/14/930/014 EU/1/14/930/015 EU/1/14/930/016 EU/1/14/930/017 EU/1/14/930/018 Jardiance 25 mg � lmomhulde tabletten EU/1/14/930/001 EU/1/14/930/002 EU/1/14/930/003 EU/1/14/930/004 EU/1/14/930/005 
EU/1/14/930/006 EU/1/14/930/007 EU/1/14/930/008 EU/1/14/930/009 DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 22 mei 2014 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 01/2017 
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.
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38% risico reductie voor 
cardiovasculair overlijden1,*
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RRR VOOR CV 
OVERLIJDEN
BOVENOP DE 
STANDAARD-
BEHANDELING1,2

HR=0.62
 (95% CI: 0.49, 0.77)

P < 0.001

CV OVERLIJDEN HEEFT EEN 
NIEUWE TEGENSTANDER1*

In type 2 diabetes patiënten met bestaande CV aandoeningen*

1.  SKP Jardiance® 10 mg en 25 mg - 2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E, Hantel S, Mattheus M, Devins T, Johansen OE, Woerle HJ, Broedl UC, Inzucchi SE; EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagli� ozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 
diabetes. N Engl J Med 2015 Nov 26; 373(22):2117-2128.  *  Volwassen patiënten met type 2 diabetes en coronaire aandoening, perifeer vaatlijden of een voorgeschiedenis van myocardinfarct of beroerte.

RRR: Relatieve Risico Reductie - CI: Con� dence Interval - HR: Hazard Ratio
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door een hogere efficiëntie van die therapie. Men denkt 
dat de hogere therapietrouw met MRA ervoor zorgt dat, 
ondanks de grotere daling in AHI met CPAP, de uitein-
delijke doeltreffendheid van beide therapieën gelijkaardig 
uitvalt. We spreken dan over gelijkaardige verlichting van 
de ziektelast of MDA (mean disease alleviation) van bei-
de therapieën. Er wordt dan ook gepleit om de MDA in de 
toekomst te gebruiken als parameter, eerder dan de AHI 
alleen. De AHI kan bv. door therapie dalen van 50 naar 1 
(wat een enorm succes betekent), maar als de therapie 
slechts de helft van de nacht gebruikt wordt, bedraagt 
de MDA slechts 50%. Omgekeerd zal een MRA een AHI 
bv. van 50 slechts naar 20 kunnen reduceren, maar de 
patiënt draagt het de hele nacht, waardoor de MDA mo-
gelijk dan zelfs lichtjes hoger uitkomt. Er is dus sprake 
van ‘equal effectiveness’ van beide therapieën t.g.v. een 
hogere therapietrouw bij een lagere inherente efficiëntie, 
waardoor beide therapieën uiteindelijk een gelijkwaardi-
ge netto klinische doeltreffendheid vertonen. 

2. HET MANDIBULAIR  
REPOSITIEAPPARAAT (MRA)

Gezien de vernieuwde terugbetalingscriteria (AHI >15 
voor beide therapieën) moeten we voor slaapapneupatiën-
ten een nieuw therapeutisch evenwicht vinden. Een MRA 
kan dus wel voorgeschreven worden als primaire therapie 
(nietterugbetaald bij sociaal storend snurken of bij lich-
tere vormen van slaapapneu met AHI < 15), of als eerste 
of tweedekeuzetherapie onder terugbetaalde vorm bij de 
meer ernstige vormen van OSA (AHI > 15). Een mandibu-
lair repositieapparaat of MRA wordt vervaardigd door een 
tandarts, bij voorkeur met een bijkomende opleiding in de 
‘tandheelkundige slaapgeneeskunde’. Op het ogenblik dat 
de nkoarts i.s.m. de pneumoloog/neuroloog groen licht 
geeft o.b.v. de onderzoeken, zal hij een afdruk maken van 
de tandenbogen, klassiek of digitaal. In het tandtechnisch 
lab met voldoende kwaliteitscontrole wordt dan een speci-
fiek individueel aangepast MRA gemaakt. 

Prof. Vanderveken waarschuwt expliciet voor allerlei 
‘goedkope oplossingen’ die op de markt zijn! “Een MRA 
moet bestaan uit een bovenste en een onderste gedeelte, 
die onderling verbonden zijn met een mechanisme dat toe-
laat om de protrusie van de onderkaak gradueel aan te pas-
sen. De twee belangrijke criteria zijn dus dat het MRA op 
maat gemaakt moet zijn en titreerbaar is (3) (Figuur 8).”  
Nadien moet na verloop van tijd een controle gebeuren 
door de tandarts om te zien of er geen complicaties op-
treden, door de pneumoloog of neuroloog om een nieuwe 
polysomnografie uit te voeren, en door de nkoarts om te 
bevestigen dat het MRA effectief helpt om de obstructie te 
verminderen of weg te nemen, zodat de AHI daalt. Hier-
van wordt dan een verslag opgemaakt. 

Figuur 8: 
Voorbeeld van titreerbaar MRA.

De slaapendoscopie
Om te vermijden dat de keuze tussen de twee volwaar-

dige therapieën een ‘trial-and-error’-wijze van behande-
len wordt, laten we die patiënten – ondanks het feit dat 
we stellen dat het eerste alternatief voor CPAP een niet 
invasieve, niet-chirurgische therapie is, namelijk de  
MRA – toch dezelfde flowchart volgen alvorens te be-
slissen (8) (Figuur 9). “Deze flowchart start met een 
slaapendoscopie (Figuur 10). Hierbij wordt onder 
sedatie een kortdurend onderzoek uitgevoerd waarbij 
de patiënt in een slaapstadium II wordt gebracht, waar-
na we met een fiberendoscoop gedurende 15 à 20 minu-
ten de luchtweg onderzoeken. De patiënt zal beginnen te 
snurken, desgevallend ook apneuperiodes vertonen, en 
we kunnen ad hoc en op dynamische wijze documente-
ren wat er t.h.v. die bovenste luchtweg gebeurt. Op basis 
van de slaapendoscopie trachten we een ‘fenotypering’ 
door te voeren. Belangrijke vragen daarbij zijn: enerzijds 
de bepaling van de plaats(en) van de vernauwing van de 
luchtweg en anderzijds de aard van de obstructie van de 
luchtweg op één of meerdere niveaus.” 

Meestal komen de problemen voor t.h.v. wat men 
‘het toeklapbare gedeelte van de luchtweg noemt, dat be-
gint aan het zachte verhemelte en doorloopt tot aan de  
stembanden: dat gedeelte is minder goed beschermd om-
dat er geen beenderige of kraakbeenderige ondersteuning 
voorhanden is. Er loopt bot tot aan de maxilla, d.w.z. het 
harde verhemelte, en herbegint vanaf de larynx t.h.v. het 
os thyroïdeum en de trachea. Het tussenliggende gedeel-
te is bijzonder kwetsbaar voor obstructie door gebrek aan 
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Figuur 9: 
Flowchart OSA startend met een polysomnografie.

Figuur 10: 
Slaapendoscopie.

Klachten suggestief voor onderliggend OSA
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Figuur 11: 
Velum en uvula.

“Op basis van de slaapendoscopie  
trachten we een fenotypering  
van de patiënt door te voeren.” 
Prof. Olivier Vanderveken

ondersteuning: het weefsel bestaat enkel uit mucosa en spierweefsel. Daarom 
is dat de plek van pathogenese van OSA, door toeklappen van de luchtweg op 
dat niveau. “Tijdens een slaapendoscopie wordt er ook gekeken naar het weke 
verhemelte, om te kijken of daar tijdens de slaap flutter optreedt, en of er een 
partiële of volledige afsluiting optreedt. We kijken verder naar de keelholte met 
de keelamandelen, naar de tongbasis en de tongamandelen, naar de hypofarynx 
met de zijwanden van de keelholte en ook naar de epiglottis.” Naast de plaats 
en het al dan niet aanwezig zijn van een partiële of volledige afsluiting, is ook 
de configuratie van een eventuele vernauwing of het ‘patroon van de afsluiting’ 
erg belangrijk: gaat bv. het verhemelteniveau voor-achterwaarts toeklappen, 
waarbij het verhemelte ‘de deur toedoet’ naar de farynxachterwand toe, of gaat 
het geheel vanuit de farynxwanden en het velum (het zachte verhemelte) cirkel-
vormig afsluiten? (Figuur 11)

“We hebben gezien dat bepaalde van die fenotypes al dan niet gunstig reage-
ren op bepaalde nietCPAPbehandelingen. Een heel concreet voorbeeld: voor 
de innovatieve therapie van nervus hypoglossus-stimulatie mag (naast een  
AHI < 20 en > 50 en een BMI > 32) geen circulaire stenose als patroon t.h.v. het 
palatum aanwezig zijn, want dan wordt met neurostimulatie van de tongzenuw 
het probleem eerder erger dan beter. Is dat patroon niet aanwezig, dan is de 
kans enorm hoog dat de patiënt met deze techniek kan worden geholpen (7). 
De FDA speelt hierop in en beperkt de indicatie van OSA voor nervus hypo-
glossus-stimulatie met de voorwaarde van een via slaapendoscopie aangetoon-
de afwezigheid van volledige circulaire collaps op niveau van het verhemelte”, 
benadrukt prof. Vanderdeken.
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OSAS:  
Toelichting bij de nieuwe 
conventie CPAP en MRA  

sinds 1/1/2017

S inds 1 januari 2017 is er een belangrijke wijziging in de zoge-
naamde ‘CPAP-conventie’ voor de behandeling van obstructief 
slaapapneusyndroom (OSAS). Om te beginnen werd deze con-

ventie breder opengesteld met het inkantelen van de behandeling met een 
mandibulair repositieapparaat (MRA) in de tegemoetkoming. Concreet zal 
het ziekenfonds tegemoetkomen in de kosten van een thuisbehandeling 
met een CPAP-toestel, net als voorheen het geval was via deze conventie-
teksten, of met een MRA, wat nieuw is. Het inkantelen van MRA-behande-
ling in de formele conventie staat symbool voor de toegenomen evidentie 
rond het therapeutische succes van MRA voor behandeling van OSAS. Bei-
de behandelingen worden als het ware als gelijkwaardig beschouwd en de 
terugbetalingscriteria werden daarop aangepast. MRA-behandeling kent 
nu een volledige terugbetaling bij OSAS-patiënten met matig tot ernstig 
OSAS. Omgekeerd is het zeker gunstig dat CPAP terugbetaald kan worden 
bij patiënten met minder ernstig OSAS wanneer dit op basis van verdere 
finetuning en na interdisciplinaire evaluatie en bespreking de eerstekeuze-
behandeling lijkt te zijn.

Een absoluut pluspunt aan de nieuwe teksten is ook dat de noodzaak 
rond multidisciplinaire aanpak van de diagnose en behandeling sterk be-
nadrukt wordt vanuit het Riziv. Tevens heeft men criteria opgesteld om te 
waken over de kwaliteit van de zorg. Een samenvatting van de Riziv-tekst 
vindt u in de kader hieronder, de volledige tekst kunt u raadplegen via de  
Riziv-website: http://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/
ziekten/ademhalingsziekten

Riziv-mededeling i.v.m. OSAS:  
tegemoetkoming in de kosten 

van een thuisbehandeling  
met een CPAP-toestel 

of met een mandibulair 
repositieapparaat (10)

I ndien u lijdt aan het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS), 
kunt u in aanmerking komen voor een thuisbehandeling met een 
CPAP-toestel of met een mandibulair repositieapparaat (MRA). 

Alleen een gespecialiseerd centrum kan onderzoeken of u hiervoor in aan-
merking komt en u een CPAP-toestel of een MRA ter beschikking stellen. 

1. U komt enkel in aanmerking voor een thuisbehandeling met een 
CPAP-toestel als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:
• U lijdt aan het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS), wat 

bevestigd is door middel van een polysomnografisch onderzoek. 
De waarde die dit slaaponderzoek moet aantonen, verschilt 
naargelang uw leeftijd:
 < 16 jaar: obstructieve apneu-hypopneu-index (AHI) van ≥ 5/uur 

of een obstructieve apneu-index (AI) van ≥ 1/uur. 
 > 16 jaar: obstructieve apneu-hypopneu-index (AHI) van ≥ 15/uur.

• Een 2e slaaponderzoek, waarbij u slaapt met een CPAP-toestel en 
een geschikt neus- of gezichtsmasker draagt, toont aan dat uw 
ademhaling en slaapkwaliteit door die behandeling verbetert.

2. U komt vanaf 1 januari 2017 enkel in aanmerking voor een 
thuisbehandeling met een MRA als u aan onderstaande voorwaarden 
voldoet:
• U lijdt aan het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS), wat 

bevestigd is door een polysomnografisch onderzoek dat een AHI 
van ≥ 15/uur aantoont.

• U bent 18 jaar of ouder.
• U bent een geschikte kandidaat voor een thuisbehandeling met 

een MRA, wat blijkt uit het verslag van de nko-arts en de algemeen 
tandarts/orthodontist/stomatoloog/maxillo-faciale chirurg van het 
gespecialiseerd centrum.

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten voor thuisbehandeling 
met een CPAP-toestel of met een MRA (derde-betalersregeling). Voor elke 
dag dat u thuis met een CPAP-toestel behandeld wordt, betaalt u als gewo-
ne rechthebbende (zonder voorkeursregime) wel een persoonlijk aandeel 
(remgeld) van 0,25 euro. Bent u een rechthebbende die het voorkeurstarief 
kan genieten, dan betaalt u geen persoonlijk aandeel. Als u thuis met een 
MRA behandeld wordt, dan betaalt u geen persoonlijk aandeel. Voor de 
aanrekenbare consultaties bij de arts betaalt u iedere keer een persoonlijk 
aandeel. Voor een MRA-behandeling kunnen er in de eerste 6 maanden van 
de behandeling geen nomenclatuurverstrekkingen worden aangerekend. 
Voor de hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw 
ziekenhuisverblijf. 

Hij vervolgt: “Verder hebben we binnen die fenotype-
ring een methode ontwikkeld om voor het onderzoek een 
proefbeet te vervaardigen (8), en dan wordt de ademha-
ling nog 10 minuten verder opgevolgd en opgemeten tij-
dens de slaapendoscopie, nadat de tandarts de proefbeet 
heeft ingebracht, zodat we de resultaten van de eerste 
periode zonder manipulatie kunnen vergelijken met de 
resultaten met het mandibulair advancement nadien. Als 
de patiënt eerst heel hard snurkt en neiging tot collaps 
vertoont, en daarna met de proefbeet goed is, een norma-
le zuurstofsaturatie heeft, geen duidelijke afsluiting meer 
vertoont en niet meer snurkt, dan weten we dat we meer 
dan 75% kans op succes zullen hebben met een MRA bij 
de patiënten die we aldus selecteren. Omgekeerd kunnen 
we een aantal patiënten veel kosten en tijd besparen om-
dat we weten dat de kans op succes met een MRA gering 
zal zijn, en hem veeleer chirurgie voorstellen of een CPAP 
als hij dat nog niet heeft gehad. ■
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DIAGNOSESTELLING VAN POSA(S)

“Wij vinden vanuit onze praktijkervaring – en we wor-
den daarin gesteund door onze vereniging iBEDSMA –  
dat elk protocol van een slaaponderzoek niet alleen de 
apneu-hypopneu-index (AHI: aantal hypopneus + aantal 
apneus gedeeld door het aantal uren slaap, uitgedrukt per 
uur) moet vermelden, maar ook de totale slaaptijd (TST) 
en daarnaast het percentage van de TST in rugligging en in 
nietrugligging. Ook het aantal apneus en hypopneus tij-
dens de periode in rugligging – d.i. de AHI in rugligging –  
moet vermeld worden, versus de AHI in niet-rugligging. 
De diagnose van positionele obstructieve apneu (POSA) 
wordt dan gesteld wanneer de AHI in rugligging minstens 
2x hoger is dan de AHI in nietrugligging. Voor de dia g
nose van POSAS zijn dan opnieuw de bijkomende klini-
sche diagnostische criteria nodig (vooral sociaal storend 
snurken en overdreven slaperigheid en/of vermoeidheid 
overdag).

(9), moeten we ons afvragen of de patiënt eigenlijk niet 
het best een slaappositietrainer of SPT krijgt voor een 
proefperiode van een maand. “De nieuwe SPT’s hebben 
de behandeling van POSA eindelijk mogelijk gemaakt. 
Het was vroeger erg frustrerend dat we op een slaap
onderzoek zagen dat het om een houdingsgebonden ob-
structieve slaapapneu ging, maar dat we eigenlijk geen 
specifieke therapie hadden, en de behandelende arts en 
de patiënten dus evengoed voor de keuze stonden tussen 
de klassieke OSAbehandelingen.” 

Een bijkomend onderzoek kan een slaapendoscopie 
zijn, zowel in rugligging als in niet-rugligging, zodat we 
het verschil in anatomische verhoudingen kunnen zien in 
beide slaaphoudingen. Als dat verschil klein is, dan heeft 
de patiënt OSA in alle houdingen, en is de benadering van 
meet af aan anders omdat het vermijden van de ruglig-
ging geen merkbaar therapeutisch effect zal hebben. 

Bij POSA wordt dus het best eerst een proeftherapie 
met een SPT gedaan gedurende een maand, waarna de 
residuele ernst van de OSA wordt geëvalueerd, en dan 
eventuele bijkomende therapie kan worden voorgesteld. 
Die bijkomende therapie valt dan uiteen in ofwel nietchi-
rurgische behandeling (MRA of CPAP) ofwel heelkunde. 
De heelkundige ingrepen bestaan dan uit ofwel klassie-
ke nkoheelkunde, ofwel maxillofaciale heelkunde (4) 
(vooral maxillomandibulaire advancementchirurgie of 
MMA) ofwel uit nietresecerende nkoingrepen (bv. im-
plantatie van neurostimulatoren: nervus hypoglossus- 
stimulatie, een innovatieve therapie waar we later op 
terugkomen). M
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“De nieuwe SPT’s hebben de behandeling  
van POSA eindelijk mogelijk gemaakt.”

DEEL 5:  
SPECIFIEKE 

BEHANDELINGEN  
VOOR POSA(S)

POSA: indien AHI in rugligging 2x ≥ AHI in niet-rugligging

POSAS: indien POSA + bijkomende klinische symptomen

BEHANDELING VAN POSA

Indien bij polysomnografisch onderzoek de diagnose 
van POSA gesteld wordt (bij ongeveer 50% van de geval-
len van OSA is er een belangrijke positionele component) 
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SLAAPPOSITIETRAINER OF SPT

De werking van de SPT werd al besproken tijdens het 
hoofdstuk ‘behandeling van positioneel snurken’. Uiter-
aard kan een SPT ook met succes gebruikt worden bij po-
sitioneel obstructief slaapapneu of POSA. 

“Wanneer een POSA opgemerkt wordt, wat ook de 
ernst is van de OSA, kan er altijd een plaats zijn voor een 
maand proeftherapie met een behandeling type SPT, zo-
wel in de eerste als in de twee lijn van behandeling (wan-
neer er nog altijd een residueel POSA aanwezig blijft bij 
behandeling voor OSA met CPAP, MRA of na heelkunde). 
Zo kan er nagekeken worden of het in eerste lijn een af-
doende oplossing biedt, of in tweede lijn in combinatie 
met een andere behandeling met een ander werkingsme-
chanisme een duidelijke cumulatieve verbetering geeft 
van het type 1 + 1 = 3.”

SPT is momenteel geen terugbetaalde therapie, en 
kost ongeveer 400 euro. In het UZ Antwerpen wordt de 
maand proeftherapie aangeboden, uiteraard met een ob-
jectieve evaluatie voor en tijdens behandeling, waarna de 
patiënt in geval van succes het toestel zelf aankoopt op 
medisch voorschrift. 

Een SPT wordt meestal gedragen op de buik of op de 
thorax. Het toestel begint te trillen wanneer de patiënt 
in rugligging komt en blijft trillen tot de patiënt zich ver-
plaatst naar een niet-rugliggingspositie. De patiënt wordt 
hier (onbewust) wakker van, maar hij wordt ook (mini-
maal) wakker wanneer hij apneus of arousals doet, dus er 
is in feite geen toename of zelfs een afname van het aantal 
ontwakingen, terwijl de AHI flink daalt bij de patiënten 
die beantwoorden op de therapie (responders). “De oxy-
genatie van de patiënt met POSA verbetert, en de totale 
hoeveelheid arousals daalt. Een patiënt met zuiver POSA 

Hypoglossal
nerve

Fourth
intercostal region

Neurostimulator
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Neurostimulator

Sensing
lead

Figuur 12: 
Nervus hypoglossus-neurostimulatie



45 M e di - S fe e r  5 4 616 m aar t  2 017

D O S S I E R  
SLAAPAPNEU

die uit rugligging geraakt, is in feite ‘genezen’, aangezien 
zijn AHI drastisch daalt. Moest zijn residuele AHI nog te 
hoog blijven (partiële responder), dan kan er uiteraard 
bijkomende therapie in tweede lijn bijkomen o.v.v. MRA 
of heelkunde.

CHIRURGIE

Soms wordt bij het klinische nko-onderzoek en tijdens 
de slaapendoscopie een enorme hypertrofie van de tong
amandelen of linguale tonsillen opgemerkt. Wanneer dan 
bij slaapendoscopie gezien wordt dat dit een belangrijke 
of zelfs de enige oorzaak is van de obstructieve slaap
apneu, dan wordt daarop operatief ingegrepen. “In der-
gelijke gevallen gebruiken we tegenwoordig de transorale 
robotheelkunde of Da Vinciheelkunde om die hypertro-
fische massa, bestaande uit de linguale tonsillen, weg te 
nemen. Het gaat om een zeer elegante vorm van heelkun-
de die hoe langer hoe meer zijn opgang maakt binnen de 
behandeling van OSA.” Deze vorm van therapie kan ofwel 
alleenstaand gebeuren, ofwel in combinatie met andere 
therapievormen. 

DE GROTE INNOVATIE:  
DE NERVUS HYPOGLOSSUS-STIMULATIE 

Deze techniek bestaat uit een ademhalinggestuurde 
neurostimulatie van de XIIe craniale zenuw, de nervus 
hypoglossus of ‘tongzenuw’ (5) (Figuur 12). “We zoeken 
onder algemene narcose in de hals de tongzenuw op en via 
peroperatieve neurostimulatie identificeren we die takken 
van de zenuw die de tong naar voor stuwen (protrusie van 
de tong). Er zijn immers ook takken van de tongzenuw 
die instaan voor retrotrusie van de tong, en die willen we 
uiteraard niet meehebben in onze stimulatiecuffelectro-
de (die geplaatst wordt mediaal van de submandibulaire 
speekselklier). De electrode wordt verbonden met een 
pacemaker, die onder de clavicula ingeplant wordt. Die 
pacemaker (5 x 5cm groot) wordt op zijn beurt verbonden 
met een sensor die de ademhaling meet, en daarvoor ge-
plaatst wordt in de vierde of de vijfde intercostale ruimte 
tussen de intercostale spieren (4).” Dit alles gebeurt in 
één enkele ingreep, gevolgd door 1 of 2 nachten hospi-
talisatie. Vervolgens wordt eerst de wondgenezing afge-
wacht. Nadien wordt, meestal een maand later, het ap-
paraat geactiveerd in een basisstimulatiemodus. Nadien 
wordt een ‘titratie’ van de stimulatie uitgevoerd, waar-
door de timing van de stimulatie geoptimaliseerd en ge-
personaliseerd wordt. “Wat we eigenlijk willen bereiken, 
is het opstarten van de stimulatie eind-expiratoir, om de 
apneu vóór te zijn. Zowel de timing als de kracht van de 
stimulus worden dan geïndividualiseerd om een goede 
protrusie van de tong te verkrijgen, die het optreden van 

apneu voorkomt. We stimuleren dus bij elke ademhaling 
van de patiënt voor een optimaal effect van deze innova-
tieve behandeling voor OSA. De ademhalingssensor dient 
dus niet om de apneu te detecteren, omdat je dan sowieso 
al te laat komt om de desoxygenatie te voorkomen. Om de 
apneu voor te zijn, moet dus elke ademhaling eind-expi-
ratoir afgeblokt worden.” 

Uitdroging van de mond is een te verwachten neven-
werking, die echter erg meevalt. Soms treedt erosie van de 
onderzijde van de tong op, door het glijden over de onder-
tanden. Daarvoor wordt dan een mondbeugeltje gemaakt. 
Het blijkt echter een zelden voorkomende bijwerking die 
opgelost kan worden. Uit studies blijkt ook dat de tong-
kracht en de tongfunctie op lange termijn onveranderd 
blijven. “Het blijkt dus een therapie te zijn met bijzonder 
weinig nevenwerkingen” is het slotcommentaar van een 
(duidelijk enthousiaste) prof. Vanderveken. ■
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SNEL ACHTERSTALLEN  
INNEN?
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JURIDISCH A DVIES

Solange Tastenoye

Onze wetgever heeft de laatste tijd al meermaals ingegrepen op het gebied van wanbetaling. 
Door deze wanbetalingen komen heel wat zelfstandigen en ondernemingen in financiële 

problemen met vaak zelfs een faillissement als gevolg! Vermits het recupereren van 
achterstallige facturen via langdurige juridische procedures moet gebeuren, is het kalf al 

vaak verdronken voordat het bedrijf haar achterstallen effectief kan innen! U vernam onlangs 
dat de wetgever opnieuw in een mogelijkheid voorziet opdat schuldeisers sneller hun 

achterstallen kunnen recupereren. Maar… is deze regel wel van toepassing voor u als arts?

Opgepast! De schuldenaar in kwestie kan natuurlijk nog 
altijd de factuur betwisten! In dat geval zal de hierboven aange-
haalde administratieve procedure automatisch een einde nemen! 
Het zal dan aan de schuldeiser zijn om de zaak voor de rechtbank 
te brengen om op die manier te proberen zijn achterstallen uit-
betaald te krijgen.

IS DEZE NIEUWE REGEL VAN TOEPASSING  
VOOR ELKE FACTUUR?

Neen! Zoals hierboven reeds werd aangehaald gaat het om 
‘onbetwistbare’ facturen, d.w.z. facturen die niet door de 
schuldenaar betwist worden. Deze procedure kan dus niet opge-
start worden indien de schuldenaar de factuur betwist. Een twee-
de voorwaarde is dat de vervaltermijn van de factuur reeds 
verstreken moet zijn! Geeft de schuldeiser een betaaltermijn 
van bijvoorbeeld 45 dagen, dan kan hij niet na 15 dagen al deze 
administratieve procedure opstarten! Hij moet dus wachten tot 
na verloop van deze 45 dagen.

KAN DEZE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE  
ALTIJD OPGESTART WORDEN?

Neen! Deze procedure kan alleen gebruikt worden tussen 
bedrijven/handelaars. Is de klant/schuldenaar een gewone con-
sument, dan kan deze administratieve procedure niet opgestart 
worden. Ook de schuldeiser moet een handelaar zijn om een 
beroep te kunnen doen op deze administratieve procedure. Dit 
betekent dat niet-handelaars geen beroep kunnen doen op deze 
versnelde procedure en dat zij in het slechtste geval naar de rech-
ter moeten stappen om hun achterstallen te bekomen.

Opgepast! Schuldeisers die wel een beroep kunnen doen op 
deze nieuwe regel moeten er rekening mee houden dat deze ten 
laatste op 1 september 2017 in werking zal treden! ■

 WAT HOUDT DEZE NIEUWE MAATREGEL PRECIES IN?
Het principe van deze nieuwe maatregel is van toepassing 

op elke schuld die effectief vaststaat en opeisbaar is. Hoeveel de 
schuld precies bedraagt, is niet belangrijk!

Deze ‘snelle’ procedure om achterstallen te innen, is een pro-
cedure die zich niet voor de rechter afspeelt. Het gaat om een 
administratieve procedure die later alleen maar bekrachtigd 
moet worden bij de rechtbank. De vraag tot invordering van de 
achterstallige schuld begint bij een advocaat. Deze laatste moet 
nagaan of aan alle voorwaarden die de wet oplegt om tot de snel-
le invordering over te gaan, worden voldaan. Blijkt dit het geval 
te zijn, dan moet de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld worden! 
Het is precies deze gerechtsdeurwaarder die een heel belangrijke 
rol speelt bij deze administratieve invorderingsprocedure! 

In eerste instantie zal de gerechtsdeurwaarder een aan-
maning en een antwoordformulier sturen naar de wanbetaler 
die de achterstallen moet betalen. De wanbetaler/schuldenaar 
heeft één maand de tijd om te reageren op deze aanmaning. 
Indien de schuldenaar niet binnen de vooropgestelde termijn 
van één maand betaald, kan hij bijvoorbeeld wel vragen om 
een afbetalingsplan tot stand te brengen. In dat geval kan de 
gerechtsdeurwaarder een dergelijk plan voorstellen. Daar-
naast kan de schuldenaar ook redenen aanhalen waarom hij de 
schuld betwist.

Heeft deze aanmaning van de gerechtsdeurwaarder geen en-
kel effect, dan zal hij een ‘procesverbaal (pv) van nietbetwis-
ting’ opstellen en dit overmaken aan de rechtbank. We merken 
op dat de gerechtsdeurwaarder dit pv ten vroegste 8 dagen na 
het verloop van de termijn van één maand mag opstellen. Het is 
daarna aan de rechter om dit pv ‘uitvoerbaar’ te verklaren. Dit 
houdt in dat het pv dan een ‘uitvoerbare titel’ wordt, waardoor 
het uitgevoerd kan worden, net als een vonnis. 



NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Motilium Instant 10 mg, orodispergeerbare tablet-
ten. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén orodispergeerbare tablet 
bevat 10 mg domperido-
ne. Hulpstoffen met bekend 
effect: Orodispergeerbare 
tabletten: aspartaam. Voor 
de volledige lijst van hulp-
stoffen, zie rubriek 6.1. 
FARMACEUTISCHE VORM 
Orodispergeerbare tablet: 
Witte tot gebroken witte, 
ronde gevriesdroogde tablet-
t en .THERAPEUT ISCHE 
INDICATIES Motilium is 
geïndiceerd voor het ver-
lichten van de symptomen 
van misselijkheid en bra-
ken. DOSERING EN WIJZE 
VAN TOEDIENING De laag-
ste werkzame dosis van 
Motilium dient te worden 
gebruikt gedurende de kort-
ste tijdperiode die nodig is 
om misselijkheid en braken 
onder controle te krijgen. Het 
wordt aanbevolen de orale 
vormen van Motilium vóór 
de maaltijden in te nemen. 
Bij inname na de maaltij-
den wordt de absorptie van 
het geneesmiddel iets ver-
traagd. Patiënten dienen 
elke dosis zoveel mogelijk 
op het geplande tijdstip in 
te nemen. Als een geplan-
de dosis wordt gemist, moet 
de gemiste dosis worden 
overgeslagen en het norma-
le doseringsschema worden 
hervat. Er dient geen dubbe-
le dosis ingenomen te wor-
den om een vergeten dosis in 
te halen. Doorgaans dient de 
maximale behandelingduur 
niet meer dan één week te 
bedragen. Volwassenen en 
adolescenten (vanaf 12 jaar 
met een gewicht van 35 kg 
of meer) Orodispergeerbare 
tabletten Eén tablet van 
10 mg, maximaal 3 maal 
per dag, met een maxima-
le dosis van 30 mg per dag.
Het orodispergeerbare tablet 
lost snel op in de mond met 
behulp van speeksel en kan 
met of zonder water worden 
ingenomen. Wanneer het 
tablet zonder water wordt 
ingenomen, moet het op de 
tong worden geplaatst en in 
de mond oplossen alvorens 
het wordt doorgeslikt. Indien 
gewenst kan naderhand een 
glas water worden gedron-
ken. Pasgeborenen, zuigelin-
gen, kinderen (jonger dan 12 jaar) en adolescenten die minder wegen dan 35 kg. Tabletten: 
Vanwege de noodzaak van een nauwkeurige dosering zijn tabletten ongeschikt voor gebruik 
bij kinderen en adolescenten die minder wegen dan 35 kg. Het gebruik van orale suspen-
sie is aanbevolen in deze patiënten. Leverinsufficiëntie Motilium is gecontra-indiceerd bij 
matige of ernstige leverinsufficiëntie (zie rubriek 4.3). De dosis hoeft echter niet te worden 
aangepast bij lichte leverinsufficiëntie (zie rubriek 5.2). Nierinsufficiëntie Aangezien de eli-
minatiehalfwaardetijd van domperidone verlengd is bij ernstige nierinsufficiëntie, moet de 
toedieningsfrequentie van Motilium bij herhaalde toediening verlaagd worden tot 1 of 2 
maal daags, afhankelijk van de ernst van de stoornis, en het kan nodig zijn om de dosis te 
verlagen. CONTRA-INDICATIES Domperidone is gecontra-indiceerd in de volgende situa-
ties: - overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde 
hulpstoffen; - prolactinesecreterende hypofysetumor (prolactinoom); - wanneer een stimu-
latie van de maagmotiliteit schadelijk is, bijv. bij patiënten met gastrointestinale bloeding, 
mechanische obstructie of perforatie; - bij patiënten met matige of ernstige leverinsufficiëntie 
(zie rubriek 5.2); - bij patiënten met een gekende, bestaande verlenging van het hartgelei-
dingsinterval, vooral QTc, en patiënten met significante elektrolytenstoornissen of onderlig-
gende hartziekten, zoals congestief hartfalen (zie rubriek 4.4); - gelijktijdige toediening van 
geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (zie rubriek 4.5); - gelijktijdige toediening 
met krachtige CYP3A4-remmers (ongeacht hun QT-verlengende effecten) (zie rubriek 4.5). 
BIJWERKINGEN De veiligheid van domperidone werd geëvalueerd aan de hand van klini-
sche studies en tijdens post-marketing ervaring. Bij de klinische studies waren 1275 pati-
enten betrokken met dyspepsie, gastro-oesofageale refluxstoornis (GERD), spastisch colon 
(IBS), misselijkheid en braken of andere verwante toestanden en werden 31 dubbelblinde, 
placebogecontroleerde onderzoeken uitgevoerd. Alle patiënten waren ten minste 15 jaar oud 
en kregen ten minste een dosis Motilium (domperidone base). De mediane totale dagelijkse 
dosis was 30 mg (spreiding 10 tot 80 mg), en de mediane duur van de blootstelling was 
28 dagen (spreiding 1 tot 28 dagen). Onderzoek bij diabetische gastroparese of symptomen 
als gevolg van chemotherapie of parkinsonisme werden uitgesloten. De volgende termen en 
frequenties worden gebruikt: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100 tot <1/10), soms (≥1/1000 
tot <1/100), zelden (≥1/10.000 tot <1/1000) en zeer zelden (<1/10.000). Waar de fre-
quentie niet geschat kan worden uit klinische onderzoeksgegevens, wordt deze opgetekend 

als “Niet bekend”. Zie tabel. In 45 klinische 
onderzoeken waarbij domperidone in hogere 

doseringen gedurende een 
langere periode en voor ande-
re indicaties, waaronder dia-
betische gastroparese, werd 
gebruikt, was de frequen-
tie van bijwerkingen (behal-
ve droge mond) aanzienlijk 
hoger. Dit was vooral duide-
lijk voor farmacologisch voor-
spelbare voorvallen als gevolg 
van een verhoogde prolactine-
spiegel. Naast de hierboven 
genoemde reacties werden 
ook acathisie, borstsecretie, 
borstvergroting, borstzwel-
ling, depressie, overgevoelig-
heid, borstvoedingsstoornis 
en onregelmatige menstruatie 
opgemerkt. Extrapiramidale 
stoornissen komen voorname-
lijk voor bij pasgeborenen en 
zuigelingen. Andere effecten 
die verband houden met het 
centrale zenuwstelsel als con-
vulsies en rusteloosheid wor-
den ook voornamelijk gemeld 
bij zuigelingen en kinderen. 
MELDING VAN VERMOEDE-
LIJKE BIJWERKINGEN Het 
is belangrijk om na toelating 
van het geneesmiddel ver-
moedelijke bijwerkingen te 
melden. Op deze wijze kan 
de verhouding tussen voorde-
len en risico’s van het genees-
middel voortdurend worden 
gevolgd. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt 
verzocht alle vermoedelij-
ke bijwerkingen te melden 
via het Federale Agentschap 
voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten, afde-
ling Vigilantie, Eurostation 
II, Victor Hortaplein, 40/40, 
B-1060 Brussel (www.fagg.
be; adversedrugreactions@
fagg-afmps.be). HOUDER 
VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN Johnson & 
Johnson Consumer NV/
SA Antwerpseweg 15-17 
B-2340 Beerse NUMMERS 
VAN DE VERGUNNINGEN 
VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN Orodispergeerbare 
tabletten: BE274827. 
A F L E V E R I N G S W I J Z E 
Motilium is op voorschrift 
van de arts. DATUM VAN 
HERZIENING VAN DE TEKST 
03/2016. BE/MO/16-1931

Systeem/orgaanklasse
Bijwerking Frequentie

Vaak Soms Niet bekend
Immuunsysteem aandoeningen Anafylactische reacties (inclusief 

anafylactische shock)

Psychische stoornissen Verlies van libido; 
Angst; Rusteloosheid; 
Zenuwachtigheid

Zenuwstelsel aandoeningen Duizeligheid
Slaperigheid
Hoofdpijn 
Extrapiramidale 
stoornissen

Convulsies
“Restless leg” syndroom* 

Oogaandoeningen Rollende ogen
Hartaandoeningen Ventrikelaritmie

Verlenging van het QTc-interval,
Torsade de pointes
Plotse hartdood (zie rubriek 4.4)

Maagdarmstelsel aandoeningen Droge mond Diarree
Huid- en onderhuid aandoeningen Uitslag

Jeuk
Netelroos

Angio-oedeem

Nier- en urineweg aandoeningen Urineretentie
Voortplantings stelsel- en 
borstaandoeningen

Galactorroe
Pijn in de borst
Gevoeligheid in de 
borsten

Gynaecomastie
Amenorroe

Algemene  aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen Asthenie

Onderzoeken Afwijkende leverfunctietests,
Verhoogde prolactinespiegel in bloed

*verergering van “restless leg” syndroom bij patiënten met de ziekte van Parkinson

Verpakking op voorschrift Publieksprijs

10 mg x 30 orodisp. 
tabletten

€ 12,36

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.

Motilium® Instant
De ene instant is de andere niet

Meer informatie op www.vlottevertering.be/professional

le doseringsschema worden 
hervat. Er dient geen dubbe-
le dosis ingenomen te wor-
den om een vergeten dosis in 
te halen. Doorgaans dient de 
maximale behandelingduur 
niet meer dan één week te 
bedragen. Volwassenen en 
adolescenten (vanaf 12 jaar 
met een gewicht van 35 kg 
of meer) Orodispergeerbare 
tabletten Eén tablet van 
10 mg, maximaal 3 maal 
per dag, met een maxima-
le dosis van 30 mg per dag.
Het orodispergeerbare tablet 
lost snel op in de mond met 
behulp van speeksel en kan 
met of zonder water worden 
ingenomen. Wanneer het 
tablet zonder water wordt 

hervat. Er dient geen dubbe-
le dosis ingenomen te wor-
den om een vergeten dosis in 
te halen. Doorgaans dient de 
maximale behandelingduur 
niet meer dan één week te 
bedragen. Volwassenen en 
adolescenten (vanaf 12 jaar 
met een gewicht van 35 kg 
of meer) Orodispergeerbare 
tabletten Eén tablet van 
10 mg, maximaal 3 maal 
per dag, met een maxima-
le dosis van 30 mg per dag.
Het orodispergeerbare tablet 
lost snel op in de mond met 
behulp van speeksel en kan 
met of zonder water worden 
ingenomen. Wanneer het 
tablet zonder water wordt 

Snel werkzaam

Geen water nodig

Geen residu

 Motilium® Instant 
smelt snel weg in 

2-3 seconden.

Bij misselijkheid en braken:

16_JJCB_5598_Motlium ad Medisfeer A4_NL_v7.indd   1 15/12/16   10:49



BePharBel Manufacturing N.V. 
Rue du Luxembourg 13 - 6180 COURCELLES 
www.bepharbel.com

Lactose-, suiker- 
en glutenvrij.

Bio-geoptimiseerde 
Curcuma-longa

Behoudt van soepele gewrichten, 
vermindert de gewrichtsstijfheid 

en beperkt de veroudering 
van het kraakbeen

Vitaminen B6, 
B9, B12
Helpt de vermoeidheid te 
verminderen.

Magnesium
Draagt bij aan een goede werking 
van de spieren en van het 
zenuwstelsel.

Vitamine D3
Bevordert de opname van 
calcium in het bot. 

Calcium
Onmisbaar voor de structuur 
van het bot en voor de goede 
gezondheid ervan. Calcium 
is nodig om een normale 
botstructuur in stand te 
houden. Het speelt een rol 
in de vorming van de juiste 
botdichtheid.

Globale werking
voor soepele en stevige gewrichten 

De formulering van MOBITAB werd speciaal bestudeerd. Het bio-geoptimiseerde Curcuma-longa extract, 
magnesium, calcium, Vitamine D3 en de Vitaminen B6, B9 en B12 helpen bij uw gewrichten.

MOBITAB is een voedingssupplement. Het kan niet als een vervanging dienen voor een evenwichtige 
en gevarieerde voeding of voor een gezonde levensstijl.

NIEUW

Behoudt van soepele gewrichten,
vermindert de gewrichtsstijfheid
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Vierwielaandrijving met een variabele verdeling van het koppel. 354pk. En sneeuw onder de wielen. 
Meer heeft een mens niet nodig om zich even een WRC-topcoureur te voelen op een van de KP’s 
van de Rally Sweden. Alleen bevinden we ons hier in Finland en hebben we zonet een basiscursus 

gevolgd over de manier waarop je een Audi zo hard mogelijk over het gladde witte spul stuurt…

A U T O - S F E E R

Audi  
Ice Experience

elkom in Muonio – een dorpje 
pakweg 750km ten noorden van 
Jyväskylä, de uitvalsbasis van de 
WK-rally van Finland. Hier is in 
het begin van het jaar echter wei-
nig te merken van de onverharde 
aardewegen: alles ligt onder een 

dikke laag sneeuw en ijs. En tijdens de stage van Audi waarvoor 
we naar het hoge noorden waren getrokken, werd een S4 Avant 
met een karaktervolle V6 turbomotor voorgereden. De ideale in-
grediënten voor vier dagen dolle sneeuwpret! 

HOE WORDT U EEN ICE MASTER? 

EEN BEETJE THEORIE…

De eerste dag telt in feite niet mee: aangezien de eindeloze 
witte sneeuwvlakten niet meteen op een steenworp afstand van 
de luchthaven lagen, hadden we een hele dag autorijden voor de 
boeg naar Muonio. Zo ongeveer het enige vervelende aspect van 
de hele reis (en dan ook nog de laatste dag natuurlijk, want we 
moesten na de stage nog terug naar huis). Kortom, de tweede 
dag mochten we ’s morgens vroeg al een plaatsje zoeken op de 
schoolbanken om de fijne kneepjes van het driften op ijs te leren. 
Daarbij werden drie technieken op het bord uitgelegd: de stevige 
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A U TO - S F E E R

stoot gas (doeltreffend met een krachtige auto, maar niet echt 
verfijnd), de fameuze ‘appel-contre-appel’ en ten slotte remtech-
nieken in een bocht (wat lastiger, maar o zo nuttig). Bij dit laatste 
komt het erop aan om de achterkant van de wagen te ontlasten 
en de wagen op die manier rond zijn as te laten draaien. Daarna 
werd nog even een boom opgezet over de beste manier om op ge-
wichtsverplaatsing, onderstuur en overstuur te reageren. En toen 
waren we er helemaal klaar voor…

KIJKEN EN GEDULD

Na de ‘les’ werd richting bevroren meren gezet, op amper vijf 
minuten rijden van het hotel Lapland. Daar konden we alle net 
opgedane kennis in de praktijk omzetten. Eerste oefening: stevig 
gas geven in een lange bocht die we ‘voorzichtig’ genaderd zijn. 
Dankzij het koppel van 500Nm van het 3.0 TFSI-blok, dat tussen 
1.300 en 4.500tpm beschikbaar is en de initiële koppelverdeling 
van 40% op de voorwielen en 60% op de achterwielen heeft de 
S4 weinig moeite met dit soort spelletjes. Het resultaat is indruk-
wekkend: vanaf dat moment snappen we ook waarvoor zijruiten in 
een auto dienen: daar moet je immers door kijken om te zien waar 
je naartoe schuift. Overigens herinneren we er nog eens aan dat 
een goede kijktechniek voor 90% de rijtechniek bepaalt: de han-
den op het stuur volgen immers altijd de ogen. De techniek van de  
‘appel-contre-appel’ vormt een logisch vervolg op die oefening. 
Maar het wordt een compleet ander verhaal wanneer je daarna 
de opdracht krijgt om heel laat het rempedaal in te trappen en 
te blijven remmen terwijl je door de bocht gaat. Wanneer je dan 
de sneeuwmuur op je ziet afkomen, speelt er nog slechts één ge-
dachte door je hoofd: wanneer begint die kar hier te draaien? En 
als dat niet gebeurt? Wel, dan kun je alleen nog wachten op de 
tractor die je uit de sneeuw komt trekken… 

TEGEN DE KLOK

De volgende dag wordt het nog leuker: terwijl een aantal mede-
cursisten hun S4’s eerder al professioneel in een sneeuwmuur 
hadden geparkeerd, bleken de auto’s er nog allemaal even veel zin 
in te hebben. Stevige vierwielers, als u het ons vraagt. Maar nu 
wordt het menens: er werd een tracé uitgestippeld van ongeveer 
6km. Na enkele trainingsritten mag elke deelnemer ’s middags zijn 
beste beentje voorzetten en proberen om een behoorlijke tijd op 
de klok te zetten. Vanaf dat moment is het zaak om geen fouten 
meer te maken en vooral om alles te vergeten wat je ooit hebt ge-
leerd over ideale rijlijnen op het circuit. Nu is het belangrijk om aan 
de binnenkant van de bochten te blijven en eventueel tegen een 
sneeuwmuur aan te schuren om de auto nog wat scherper te la-
ten sturen. Eerste, tweede, derde, een kleine trap op het rempedaal 
met de linkervoet om de sportieve break naar de binnenkant van 
de bocht te sturen, tegenstuur, gas, vierde, 120km/u, kleine ‘appel- 
contre-appel’ om de auto de juiste richting uit te ‘gooien’ en dan 
vast te stellen dat je tegen een adembenemende snelheid ‘side-
ways’ aan het gaan bent zonder ook maar één seconde schrik te 
krijgen. Het resultaat? Niet zo belangrijk… behalve misschien dat 
geen enkele aanwezige Audi-klant zich de investering van €3.700 
(excl. btw) heeft beklaagd. Sturen op het ijs bezorgt je een uniek 
gevoel: op de bevroren meren voel je je helemaal één met de auto. 
En krijg je een beetje een idee van hoe het voelt om deel te nemen 
aan een WRC-rally. Een absolute aanrader, dus.

Informatie: http://asce.be

Maxime Pasture



De rode gist rijst 
met harde kwaliteitsgaranties
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• Afwezigheid van citrinines
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