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Onder vier ogen met  
minister Bacquelaine

S
tudiejaren afkopen, hoe werkt dat? Is er een 

oplossing voor het sociaal statuut, dat na het 

pensioen niet meer kan worden gebruikt voor het 

VAPZ? Voor al uw vragen over pensioen nodigen 

De Specialist en Medi-Sfeer 30 lezers uit op een exclusieve 

ontmoeting met minister Daniel Bacquelaine op dinsdagavond 

13 juni in Health Avenue studio’s in Zaventem.

Wat u daarvoor moet doen? Stuur voor 30 mei uw vragen naar 

p.selleslagh@despecialist.eu. De winnaars worden begin juni 

op de hoogte gebracht. Veel succes!

De Maeseneer  
op de drempel van  

een tweede loopbaan

E ind september gaat 
Jan De Maeseneer 
met emeritaat 

aan de Universiteit 
Gent, waar hij de leiding 
heeft van de Vakgroep 
Huisartsgeneeskunde en 
Eerstelijnsgezondheidszorg. 
Hij koppelt daaraan een 

tweede scharniermoment: zijn laatste consult 
in wijkgezondheidscentrum Botermarkt op 30 
juni. Waarom dit dubbele afscheid? “Om meer 
tijd te kunnen besteden aan mijn internationale 
activiteiten”, zegt prof. De Maeseneer. “Ik ben 
onder andere voorzitter van het Expert Panel 
on Effective Ways of Investing in Health, 
dat de Europese Commissie adviseert over 
gezondheidszorg. Ik werk momenteel ook in 
The Lancet Commission on Primary Care in 
China en adviseer de WGO-regio Europa over 
eerstelijnsgezondheidszorg.”
Als sluitstuk bij zijn eerste loopbaan reflecteert 
Jan De Maeseneer samen met Medi-Sfeer 
over een aantal actuele thema’s binnen 
de gezondheidszorg. In zijn commentaren 
weerklinkt de nagalm van 40 jaar ervaring en 
streven in patiëntzorg, onderwijs, onderzoek  
en beleid.
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“W e 

hebben een verpleeg-
kundige in onze praktijk op-
genomen, omdat we vaststelden dat 
we een aantal interventies niet meer 
naar behoren konden uitvoeren”, zei-
den unaniem de huisartsen die op het 
colloquium van de Universiteit Antwer-
pen getuigden. Dat was ook wat prof.  
Roy Remmen van het Centrum voor 
Huisartsgeneeskunde dreef toen hij 

meer dan een jaar geleden ging aan-
kloppen bij de dienst Verpleeg- en 
Vroedkunde: een VIHP (verpleegkundige 
in de huisartspraktijk) zou de huisartsen 
een hoognodig handje toesteken. “Huis-
artsen zien momenteel gemiddeld 1.100 
patiënten”, zegt Roy Remmen. “Maar 
ik denk dat we 1.400 à 1.700 patiënten 
aankunnen als we erin slagen met een 
praktijkassistent of een verpleegkundige 
samen te werken.”

Het curriculum dat de Universiteit Ant-
werpen aanbiedt, omvat een theoretisch 
gedeelte. Daar worden zeer uiteenlo-
pende onderwerpen besproken, zoals 
praktijkorganisatie, communicatie, pre-
ventie en de opvolging van chronische 

ziekten volgens de principes van de 
integrated care, incluis case 

management. Maar voor-
al: de verpleegkundigen 

lopen 360 uur stage in 
een huisartspraktijk. 

De organisatoren re-
kenden op een eer-
ste lichting van 20 
personen. Dat was 
onderschat: 38 hou-

ders van minstens 
een bachelor-diploma 

in de verpleegkunde 
stapten in de opleiding. 

Vooral ervaren verpleegkun-
digen voelen zich aangetrok-

ken: 64% van de groep is minstens 
10 jaar afgestudeerd als verpleegkundi-
ge. Een kwart heeft zelfs al 20 jaar een 
diploma in handen. Intussen hebben 32 
studenten de stage afgerond. Daarvan 
zijn er 9 als VIHP tewerkgesteld. 

Een mix van nieuwe taken 
en delegatie
De verpleegkundigen worden op zeer 
uiteenlopende manieren ingezet. Ze 
starten bijvoorbeeld een raadpleging 
soa-preventie. Of gaan op huisbezoek 
om de sociale context van de patiënt 
te verkennen. Een steeds weerkerende 
vaststelling betreft de complementari-
teit: de VIHP heeft ideeën voor patiënt-
begeleiding die de huisarts voordien 
nooit overwogen had. Patiënten com-
municeren soms gemakkelijker bepaal-
de gegevens naar de VIHP veeleer dan 
naar de huisarts, zeker als het om onder-
werpen uit de intieme sfeer gaat. Voor 
de patiënten kan het comfortabel zijn 
bij de VIHP op afspraak te komen voor 
bijvoorbeeld profylaxe met LMGH, zodat 
ze hun agenda niet hoeven te blokkeren 
tot de thuisverpleegkundige langskomt. 
Ook niet te versmaden: in het kader van  
het VIHP-curriculum biedt het UZA een 
opleiding spirometrie aan.

In het gehoor stelt iemand zich vragen 
over het concept. VIHP blijken wel veel 
nieuwe taken op te nemen. Verlichten 
ze dan wel het werk van de huisarts? 
De huisartsen die ervaring hebben met 
een VIHP bevestigen dat er wel degelijk 
werkbelasting van hun schouders wordt 
genomen: de VIHP presteert een mix van 
nieuwe en gedelegeerde taken.  ❚

Dr. Michèle Langendries
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Zal Vandeurzen de praktijkverpleegkundige financieren?

D irk Dewolf, administrateur- 
generaal van het Agentschap 
Zorg en Gezondheid, sprak op 

het colloquium van de VIHP. Maar het 
onderwerp van de financiering sneed 
hij niet aan. Hij was niet meer aanwezig 
toen Stijn Vanholle aan het woord kwam, 
zodat hij geen commentaar kon leveren.

Er bestaan verschillende mogelijkheden 
voor praktijken die een verpleegkundige 
willen aanwerven. De verpleegkundige 
kan als zelfstandige aan de slag gaan. 
Maar de speelruimte wordt hier beperkt 
door de beschikbare nomenclatuur en 
de reglementering rond schijnzelfstan-
digheid. Een andere mogelijkheid is het 

aanwerven van de verpleegkundige in 
een bediendenstatuut, met eigen fond-
sen van de praktijk. Doordat de artsen 
dankzij de aanwezigheid van de ver-
pleegkundige meer patiënten kunnen 
zien, komt er een marge vrij om een sa-
laris uit te betalen. Dit lukt echter alleen 
in grote groepspraktijken. 

De derde optie is een uitbreiding van 
het impulsfonds voor administratie-
ve ondersteuning naar het profiel van 
praktijkassistente en/of VIHP. Stijn Van-
holle is optimistisch over de kans dat 
die uitbreiding er komt. Daarvoor ba-
seert hij zich op wat minister Vandeur-
zen heeft gezegd op de eerstelijnscon-
ferentie in februari. De medewerker van 
Domus Medica beschouwt de integratie 
van administratieve taken in het profiel 

van de VIHP als een sterk argument, 
dat kan worden aangevoerd tijdens 
gesprekken die binnenkort op het ka-
binet zullen worden gevoerd rond het 
impulsfonds. Op de website van de eer-
stelijnsconferentie lezen we in de tekst 
van het discours dat Jo Vandeurzen op 
de eerstelijnsconferentie hield: “Ook de 
mogelijkheden en voorwaarden om de 
huidige tegemoetkoming voor admini-
stratieve ondersteuning uit te breiden 
naar andere disciplines in de praktijk, 
zullen worden bekeken.”  ❚
 

M.L.

Praktijkverpleegkundige brengt  
soelaas en complementariteit

De Universiteit Antwerpen 
heeft op 13 mei een 

eerste balans opgemaakt 
van de opleiding tot 

praktijkverpleegkundige, die 
in oktober 2016 van start 

ging. Niets dan positieve 
feedback. Er opent zich 
een nieuwe piste om de 

werklast van de huisarts te 
verlichten.

Sommige patiënten 
komen liever bij de 

VIHP op de afspraak, 
veeleer dan op de 

thuisverpleegkundige te 
zitten wachten. 

“Ik ben ervan overtuigd dat het integreren van een 
praktijkverpleegkundige niet het voorrecht van forfaitair 
werkende praktijken hoeft te zijn”, zegt Stijn Vanholle, 
verantwoordelijke van het kennisdomein Beroepspromotie 
bij Domus Medica. “Het aanwerven van een VIHP moet 
ook in de prestatiegebonden geneeskunde mogelijk 
zijn. Maar het is moeilijker. De overheid heeft hier een 
belangrijke rol te spelen.”
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Clopidogrel Zentiva 75mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMEN-
STELLING: Elke filmomhulde tablet bevat 75 mg clopidogrel (als waterstofsulfaat). Hulpstoffen met bekend effect: Elke filmomhulde 
tablet bevat 3 mg lactose en 3,3 mg gehydrogeneerde ricinusolie. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEU-
TISCHE VORM: Filmomhulde tablet. Roze, rond, biconvex met de inscriptie “75” op één zijde en “1171” op de andere zijde. KLINISCHE 
GEGEVENS : Therapeutische indicaties:  Preventie van atherotrombotische complicaties: Clopidogrel is geïndiceerd bij: - Volwassen 
patiënten na een doorgemaakt myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), na een doorgemaakt ischemisch cerebro-
vasculair accident (van 7 dagen tot minder dan 6 maanden) of die lijden aan een vastgestelde perifere arteriële aandoening. - Volwassen 
patiënten die lijden aan een acuut coronair syndroom: - acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging (instabiele angina of 
myocardinfarct zonder Q-golf), met inbegrip van patiënten die een plaatsing van een stent ondergaan na een percutane coronaire inter-
ventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (ASA). acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging in combinatie met ASA in medisch be-
handelde patiënten die geschikt zijn voor trombolytische therapie. Preventie van atherotrombotische en trombo-embolische complica-
ties bij atriumfibrilleren: Bij volwassen patiënten met atriumfibrilleren die minstens één risicofactor voor vasculaire voorvallen hebben, 
die niet geschikt zijn voor een behandeling met vitamine K-antagonisten (VKA) en die een laag risico op bloedingen hebben, is clopidogrel 
aangewezen in combinatie met ASA voor 
de preventie van atherotrombotische en 
trombo-embolische voorvallen, met in-
begrip van cerebrovasculair accident 
(CVA). Dosering en wijze van toedie-
ning: Dosering: - Volwassenen en 
oude ren: Clopidogrel dient in een een-
maal daagse dosis van 75 mg te worden 
gegeven. Bij patiënten die lijden aan 
een acuut coronair syndroom: - Acuut 
coronair syndroom zonder ST-segment-
stijging (instabiele angina of myo card-
infarct zonder Q-golf): de behandeling 
met clopidogrel moet gestart worden 
met een eenmalige oplaaddosis van 
300 mg en daarna voortgezet worden 
met 75 mg eenmaal per dag (met acetyl-
salicylzuur (ASA) 75 mg-325 mg per 
dag). Aangezien hogere doses ASA ge-
associeerd zijn met een hoger risico op 
bloedingen, is het aanbevolen geen ho-
gere dosis ASA te nemen dan 100 mg. 
De optimale behandelingsduur is nog 
niet formeel vastgesteld. Gegevens uit 
klinische studies ondersteunen een ge-
bruik tot 12 maanden, en het maximale 
voordeel werd vastgesteld na 3 maan-
den. - Acuut myocardinfarct met ST-seg-
mentstijging: clopidogrel dient toege-
diend te worden als eenmaal daagse 
dosis van 75 mg met een oplaaddosis 
van 300 mg in combinatie met ASA en 
met of zonder trombolytica. Voor patiën-
ten ouder dan 75 jaar moet clopidogrel 
worden gestart zonder oplaaddosis. 
Combinatietherapie dient zo vroeg mo-
gelijk te worden gestart na waarneming 
van de symptomen en minimaal vier 
weken te worden voortgezet. Het voor-
deel van de combinatie van clopidogrel 
met ASA voor een periode langer dan 
vier weken is in dit verband niet onder-
zocht. Bij patiënten met atriumfibrilleren 
moet clopidogrel toegediend worden als 
een eenmaal daagse dosis van 75 mg. 
ASA (75-100 mg per dag) moet gestart 
en voortgezet worden in combinatie met 
clopidogrel. Als een dosis vergeten 
wordt: - Binnen minder dan 12 uur na 
het gewone geplande tijdstip: de pa-
tiënten moeten de dosis on middellijk in-
nemen en daar na de volgende dosis op 
het gewone geplande tijdstip innemen.- 
Gedurende meer dan 12 uur: de patiën-
ten moeten de volgende dosis op het 
gewone geplande tijdstip innemen en 
mogen de dosis niet verdubbelen. - 
Pedia trische patiënten : Clopidogrel mag 
niet worden gebruikt bij kinderen van-
wege werkzaamheidsbezwaren. – Nier-
functie stoornis: De therapeutische erva-
ring is beperkt bij patiënten met een 
nierfunctiestoornis.: - Leverfunctie stoor-
nis: De therapeutische ervaring is be-
perkt bij patiënten met een matige lever-
ziekte die bloedingsdiathesen kunnen 
hebben. Wijze van toediening : Voor 
oraal gebruik. Mag toegediend worden 
met of zonder voedsel.Contra-indica-
ties: -Overgevoeligheid voor het werk-
zame bestanddeel of voor één van de in 
rubriek 2 of rubriek 6.1 vermelde hulp-
stoffen. - Ernstige leverfunctiestoornis. - 
Bestaande pathologische bloe dingen, 
zoals ulcus pepticum of intracraniale 
bloe ding. Bijwerkingen: Samenvatting 
van het veiligheidsprofiel: De veiligheid 
van clopidogrel werd geëvalueerd bij 
meer dan 44.000 patiënten die hebben 
deelgenomen aan klinische studies, met 
inbegrip van meer dan 12.000 patiënten 
die gedurende 1 jaar of langer behan-
deld werden. Globaal was clopidogrel 
75 mg /dag vergelijkbaar met ASA 325 mg/dag in CAPRIE, ongeacht leeftijd, geslacht en ras. De klinisch significante bijwerkingen in de 
CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT en ACTIVE-A studies zijn hieronder beschreven. Naast meldingen tijdens de klinische studies, 
werden nevenwerkingen spontaan gerapporteerd.Bloeding is de reactie die het vaakst werd gerapporteerd zowel tijdens klinische stu-
dies als in de post-marketing ervaring; meestal tijdens de eerste maand van de behandeling. In CAPRIE bedroeg de totale frequentie 
van alle bloedingen 9,3 % bij patiënten die behandeld werden met clopidogrel of ASA. De frequentie van ernstige gevallen was soortge-
lijk voor clopidogrel en ASA. In CURE was geen exces aan ernstige bloedingen met clopidogrel plus ASA binnen de 7 dagen na een 
coronaire bypasstransplantatie bij patiënten die de behandeling meer dan 5 dagen vóór de ingreep hadden stopgezet. Bij patiënten die 
onder behandeling bleven binnen de 5 dagen van een bypass ingreep, was de incidentie 9,6% voor clopidogrel plus ASA, en 6,3% voor 
placebo plus ASA. In CLARITY is een algemene toename van bloedingen waargenomen in de groep met clopidogrel plus ASA versus 
de groep met placebo plus ASA. De incidentie van sterke bloedingen was soortgelijk in beide groepen. Dit was consistent in de subgroe-
pen van patiënten gedefinieerd naar basiskarakteristieken en type behandeling met fibrinolytica of heparine.  In COMMIT was de mate 
van niet-cerebrale ernstige bloedingen of cerebrale bloedingen laag en vergelijkbaar in beide groepen. In ACTIVE-A was het percentage 

ernstige bloedingen groter in de clopidogrel + ASA 
groep dan in de placebo + ASA groep (6,7% versus 
4,3%). De ernstige bloedingen waren meestal van extra-
craniale oorsprong in beide groepen (5,3% in de clopi-
dogrel + ASA groep; 3,5% in de placebo +ASA groep) 
maar hoofdzakelijk afkomstig van de gastro-intestinale tractus (3,5% vs.1,8%). Er waren meer intracraniale bloedingen in de clopidogrel 
+ ASA behandelingsgroep invergelijking met de placebo + ASA groep (1,4% versus 0,8%, respectievelijk). Er was geen statistisch signi-
ficant verschil tussen beide groepen in de percentages fatale bloeding (1,1% in de clopidogrel + ASA groep en 0,7% in de placebo + ASA 
groep) en hemorragische CVA (0,8% en 0,6%, respectievelijk). Tabel van bijwerkingen: De bijwerkingen die waargenomen werden tij-
dens klinische studies of die spontaan werden gerapporteerd, worden hieronder weergegeven. De frequentie wordt als volgt omschre-
ven: 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 beschik-
bare gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. 
Systeem/Orgaanklasse - Vaak - Soms - Zelden - Zeer zelden, niet bekend*. Bloed- en lymfe stelselaandoeningen: Soms: Trom-

bocytopenie, leu kope nie, eosinofilie; 
Zelden: Neutropenie, inclusief ernstige 
neutropenie; Zeer zelden, niet bekend*: 
Trombotische trombocytopenische pur-
pura (TTP) (zie rubriek 4.4), aplastische 
anemie, pancyto penie, agranulocytose, 
ernstige trombocyto penie, verworven 
hemofilie A, granulo cy topenie, anemie. 
Hart aandoe nin gen: Zeer zelden, niet 
bekend*: Kounis- syndroom (vaso-
spasti sche allergische angina/allergisch 
hartinfarct) in het kader van een over-
gevoelig heids  reactie te wijten aan clopi-
dogrel*. Immuunsysteemaandoeningen: 
Zeer zelden, niet bekend*: Serumziek-
te, anafy lactoïde reacties, kruisreactieve 
overgevoeligheid tussen producten met 
thiënopyridines (zoals ticlopidine, pra-
sugrel) (zie rubriek 4.4)*. Psychische 
stoornissen: Zeer zelden, niet bekend*: 
Hallucinaties, verwardheid. Zenuw stel-
sel  aandoeningen: Soms: Intracraniale 
bloeding (sommige gevallen met fatale 
afloop zijn gerapporteerd), hoofdpijn, 
paresthesie, duizeligheid; zeer zelden, 
niet bekend*: smaakstoornissen. Oog-
aan doeningen: Soms: oogbloeding 
(conjunctivaal, oculair, retinaal). Even-
wichtsorgaan- en ooraan doeningen: 
Zelden: Vertigo. Bloedvataandoeningen: 
Vaak: Hematoom; Zeer zelden, niet 
bekend*: Ernstige bloeding, bloeding 
van operatiewond, vasculitis, hypoten-
sie. Adem halings stelsel-, borstkas- en 
media stinumaandoeningen: Vaak: Epi-
sta xis; Zeer zelden, niet bekend*: Bloe-
ding uit de respiratoire tractus (hemo-
ptyse, longbloeding), broncho spasme, 
interstitiële pneumonie, eosino fiele 
pneumonie. Maagdarmstelselaandoe-
ningen: Vaak: Gastro-intestinale 
bloeding, diarree, buik pijn, dyspepsie; 
Soms: Maagulcus en duodenumulcus, 
gastritis, braken, misselijkheid, consti pa-
tie, flatulentie; Zelden: Retroperitoneale 
bloeding; Zeer zelden, niet bekend*: 
Gastro-intestinale en retroperitoneale 
bloeding met fatale afloop, pancreatitis, 
colitis (met inbegrip van colitis ulcerosa 
of lymfocytaire colitis), stomatitis. Lever- 
en galaandoeningen: Zeer zelden, niet 
bekend*: Acute leverinsufficiëntie, 
hepatitis, abnormale leverfunctietest. 
Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: 
Kneuzing; Soms: Rash, pruritus, huid-
bloeding (pur pura); Zeer zelden, niet 
bekend*: Bulleuze dermatitis (toxische 
epidermale necrolyse, Stevens Johnson 
syndroom, ery the ma multiforme, acuut 
gegeneraliseerde eczemateuze pus tula 
(AGEP)), angio-oedeem, geneesmiddel 
geïnduceerd overgevoeligheids syn-
droom, geneesmiddelrash met eosino-
filie en systemische symptomen  
(DRESS), erythemateuze of exfoliatieve 
rash, urticaria, eczeem, lichen planus. 
Voortplantingsstelsel- en borstaan doe-
ningen: Zelden: Gynaecomastie. Bot-, 
ske letspierstelsel- en bindweefselaan-
doeningen: Zeer zelden, niet bekend*: 
Musculoskeletale bloeding (hemartro-
sis), artritis, artralgie, myalgie. Nier- en 
urinewegaandoeningen: Soms: Hema-
turie; Zeer zelden, niet bekend*:  
Glomerulonefritis, verhoging van het 
bloedcreatinine. Algemene aandoenin-
gen en toedieningsplaatsstoornissen: 
Vaak: Bloeding op plaats van injectie; 
Zeer zelden, niet bekend*: Koorts. On-
derzoeken: Soms: Verlengde bloedings-
tijd, gedaald aantal neutrofielen, gedaald 
aantal plaatjes. *Informatie over clopi-
dogrel met frequentie «niet bekend». 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. 
Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefena-
ren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in 
aanhangsel V. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Sanofi Clir SNC-54, rue La Boétie - 
F-75008 Paris – Frankrijk. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : EU/1/08/465/003 - Doos met 
28 filmomhulde tabletten in PVC/PVDC/Aluminium blisters - EU/1/08/465/007 - Doos met 50x1 filmomhulde tabletten in PVC/PVDC/
Aluminium blisters - EU/1/08/465/009 - Doos met 84 filmomhulde tabletten in PVC/PVDC/Aluminium blisters. DATUM EERSTE 
VERGUNNINGVERLENING/ VERLENGING VAN DE VERGUNNING : Datum van eerste verlening van de vergunning: 15 juli 1998. 
Datum van laatste verlenging: 15 juli 2008. DATUM VAN HERZIENING VAN 
DE TEKST: December 2016. Gedetailleerde informatie over dit genees-
middel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelen --
bureau http://www.ema.europa.eu.

CLOPIDOGREL ZENTIVA® 75mg
CLOPIDOGREL ZENTIVA® 75mg
CLOPIDOGREL ZENTIVA® 75mg

PLAVIX® 300mg 
Dosering exclusief geproduceerd door Sanofi

PLAVIX® 75mg
PLAVIX® 75mg
PLAVIX® 75mg

Verpakking
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Publieksprijs
7,85 €

14,68 €
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21,10 €
41,74 €
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Clopidogrel Zentiva 75� mg filmomhulde tabletten. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMEN-
STELLING: Elke filmomhulde tablet bevat 75 mg clopidogrel (als waterstofsulfaat). Hulpstoffen met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 
3 mg lactose en 3,3 mg gehydrogeneerde ricinusolie. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM: 
Filmomhulde tablet. Roze, rond, biconvex met de inscriptie “75” op één zijde en “1171” op de andere zijde. KLINISCHE GEGEVENS : Therapeu-
tische indicaties:  Preventie van atherotrombotische complicaties: Clopidogrel is geïndiceerd bij: - Volwassen patiënten na een doorgemaakt 
myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), na een doorgemaakt ischemisch cerebrovasculair accident (van 7 dagen tot minder 
dan 6 maanden) of die lijden aan een vastgestelde perifere arteriële aandoening. - Volwassen patiënten die lijden aan een acuut coronair 
syndroom: - acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging (instabiele angina of myocardinfarct zonder Q-golf), met inbegrip van patiënten 
die een plaatsing van een stent ondergaan na een percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (ASA). acuut myocardin-
farct met ST-segmentstijging in combinatie met ASA in medisch behandelde patiënten die geschikt zijn voor trombolytische therapie. Preventie 
van atherotrombotische en trombo-embolische complicaties bij atriumfibrilleren: Bij volwassen patiënten met atriumfibrilleren die minstens één 
risicofactor voor vasculaire voorvallen hebben, die niet geschikt zijn voor een behandeling met vitamine K-antagonisten (VKA) en die een laag 
risico op bloedingen hebben, is clopidogrel aangewezen in combinatie met ASA voor de preventie van atherotrombotische en trombo-embo-
lische voorvallen, met inbegrip van cerebrovasculair accident (CVA). Dosering en wijze van toediening: Dosering: - Volwassenen en ouderen: 
Clopidogrel dient in een eenmaal daagse dosis van 75 mg te worden gegeven. Bij patiënten die lijden aan een acuut coronair syndroom: - Acuut 
coronair syndroom zonder 
ST-segmentstijging (instabiele 
angina of myocardinfarct 
zonder Q-golf): de behandeling 
met clopidogrel moet gestart 
worden met een eenmalige 
oplaaddosis van 300 mg en 
daarna voortgezet worden met 
75 mg eenmaal per dag (met 
acetylsalicylzuur (ASA) 75 
mg-325 mg per dag). 
Aangezien hogere doses ASA 
geassocieerd zijn met een 
hoger risico op bloedingen, is 
het aanbevolen geen hogere 
dosis ASA te nemen dan 100 
mg. De optimale behandelings-
duur is nog niet formeel 
vastgesteld. Gegevens uit 
klinische studies ondersteunen 
een gebruik tot 12 maanden, en 
het maximale voordeel werd 
vastgesteld na 3 maanden. - 
Acuut myocardinfarct met 
ST-segmentstijging: clopidogrel 
dient toegediend te worden als 
eenmaal daagse dosis van 75 
mg met een oplaaddosis van 
300 mg in combinatie met ASA 
en met of zonder trombolytica. 
Voor patiënten ouder dan 75 
jaar moet clopidogrel worden 
gestart zonder oplaaddosis. 
Combinatietherapie dient zo 
vroeg mogelijk te worden 
gestart na waarneming van de 
symptomen en minimaal vier 
weken te worden voortgezet. 
Het voordeel van de combinatie 
van clopidogrel met ASA voor 
een periode langer dan vier 
weken is in dit verband niet 
onderzocht. Bij patiënten met 
atriumfibrilleren moet 
clopidogrel toegediend worden 
als een eenmaal daagse dosis 
van 75 mg. ASA (75-100 mg per 
dag) moet gestart en voortgezet 
worden in combinatie met 
clopidogrel. Als een dosis 
vergeten wordt: - Binnen minder 
dan 12 uur na het gewone 
geplande tijdstip: de patiënten 
moeten de dosis onmiddellijk 
innemen en daarna de volgende 
dosis op het gewone geplande 
tijdstip innemen.- Gedurende 
meer dan 12 uur: de patiënten 
moeten de volgende dosis op 
het gewone geplande tijdstip 
innemen en mogen de dosis niet 
verdubbelen. - Pediatrische 
patiënten : Clopidogrel mag niet 
worden gebruikt bij kinderen 
vanwege werkzaamheidsbez-
waren. – Nierfunctiestoornis: De 
therapeutische ervaring is 
beperkt bij patiënten met een 
nierfunctiestoornis.: - Leverfunc-
tiestoornis: De therapeutische 
ervaring is beperkt bij patiënten 
met een matige leverziekte die 
bloedingsdiathesen kunnen 
hebben. Wijze van toediening : 
Voor oraal gebruik. Mag 
toegediend worden met of 
zonder voedsel.Contra-indi-
caties: -Overgevoeligheid voor 
het werkzame bestanddeel of 
voor één van de in rubriek 2 of 
rubriek 6.1 vermelde hulpstof-
fen.-Ernstige leverfunctiestoor-
nis. - Bestaande pathologische 
bloedingen, zoals ulcus 
pepticum of intracraniale 
b l o e d i n g . B i j w e r k i n g e n : 
Samenvatting van het veiligheid-
sprofiel: De veiligheid van 
clopidogrel werd geëvalueerd bij 
meer dan 44.000 patiënten die 
hebben deelgenomen aan 
klinische studies, met inbegrip 
van meer dan 12.000 patiënten 
die gedurende 1 jaar of langer 
behandeld werden. Globaal was clopidogrel 75 mg /dag vergelijkbaar met ASA 325 mg/dag in CAPRIE, ongeacht leeftijd, geslacht en ras. De 
klinisch significante bijwerkingen in de CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT en ACTIVE-A studies zijn hieronder beschreven. Naast meldingen 
tijdens de klinische studies, werden nevenwerkingen spontaan gerapporteerd.Bloeding is de reactie die het vaakst werd gerapporteerd zowel 
tijdens klinische studies als in de post-marketing ervaring; meestal tijdens de eerste maand van de behandeling.In CAPRIE bedroeg de totale 
frequentie van alle bloedingen 9,3 % bij patiënten die behandeld werden met clopidogrel of ASA. De frequentie van ernstige gevallen was 
soortgelijk voor clopidogrel en ASA. In CURE was geen exces aan ernstige bloedingen met clopidogrel plus ASA binnen de 7 dagen na een 
coronaire bypasstransplantatie bij patiënten die de behandeling meer dan 5 dagen vóór de ingreep hadden stopgezet. Bij patiënten die onder 
behandeling bleven binnen de 5 dagen van een bypass ingreep, was de incidentie 9,6% voor clopidogrel plus ASA, en 6,3% voor placebo plus 
ASA. In CLARITY is een algemene toename van bloedingen waargenomen in de groep met clopidogrel plus ASA versus de groep met placebo 
plus ASA. De incidentie van sterke bloedingen was soortgelijk in beide groepen. Dit was consistent in de subgroepen van patiënten gedefinieerd 
naar basiskarakteristieken en type behandeling met fibrinolytica of heparine.  In COMMIT was de mate van niet-cerebrale ernstige bloedingen of 
cerebrale bloedingen laag en vergelijkbaar in beide groepen. In ACTIVE-A was het percentage ernstige bloedingen groter in de clopidogrel + ASA 
groep dan in de placebo + ASA groep (6,7% versus 4,3%). De ernstige bloedingen waren meestal van extracraniale oorsprong in beide groepen 
(5,3% in de clopidogrel + ASA groep; 3,5% in de placebo +ASA groep) maar hoofdzakelijk afkomstig van de gastro-intestinale tractus (3,5% 
vs.1,8%). Er waren meer intracraniale bloedingen in de clopidogrel + ASA behandelingsgroep invergelijking met de placebo + ASA groep   

(1,4% versus 0,8%, respectievelijk). Er was geen 
statistisch significant verschil tussen beide 
groepen in de percentages fatale bloeding (1,1% in 
de   clopidogrel + ASA groep en 0,7% in de 
placebo +ASA groep) en hemorragische CVA 
(0,8% en 0,6%, respectievelijk).Tabel van 
bijwerkingen: De bijwerkingen die waargenomen 
werden tijdens klinische studies of die spontaan 
werden gerapporteerd, worden hieronder 
weergegeven. De frequentie wordt als volgt 
omschreven: vaak ( 1/100, <1/10); soms ( 1/1000, 
<1/100); zelden ( 1/10.000, <1/1000); zeer zelden 
(<1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare 
gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. Systeem/Orgaankla-
sse - Vaak  - Soms - Zelden  - Zeer zelden, niet bekend*. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Soms: Trombocytopenie, leukopenie, eosinofi-

lie; Zelden: Neutropenie, inclusief 
ernstige neutropenie; Zeer 
zelden, niet bekend*: Trombot-
ische trombocytopenische 
purpura (TTP) (zie rubriek 4.4), 
aplastische anemie, pancytope-
nie, agranulocytose, ernstige 
trombocytopenie, verworven 
hemofilie A, granulocytopenie, 
anemie. Hartaandoeningen: Zeer 
zelden, niet bekend*: 
Kounis-syndroom (vasospas-
tische allergische angina/ 
allergisch hartinfarct) in het kader 
van een overgevoeligheidsreactie 
te wijten aan clopidogrel*. 
Immuunsysteemaandoeningen: 
Zeer zelden, niet bekend*: 
Serumziekte, anafylactoïde 
reacties, kruisreactieve overgevo-
eligheid tussen producten met 
thiënopyridines (zoals ticlopidine, 
prasugrel) (zie rubriek 4.4)*. 
Psychische stoornissen: Zeer 
zelden, niet bekend*: 
Hallucinaties, verwardheid. 
Zenuwste lse laandoeningen: 
Soms: Intracraniale bloeding 
(sommige gevallen met fatale 
afloop zijn gerapporteerd), 
hoofdpijn, paresthesie, 
duizeligheid; zeer zelden, niet 
bekend*: smaakstoornissen. 
Oogaandoeningen: Soms: 
oogbloeding (conjunctivaal, 
oculair, retinaal). Evenwichtsor-
gaan- en ooraandoeningen: 
Zelden: Vertigo. Bloedvataandoe-
ningen: Vaak: Hematoom; Zeer 
zelden, niet bekend*: Ernstige 
bloeding, bloeding van 
operatiewond, vasculitis, hypoten-
sie.  Ademhalingsstelsel-, 
borstkas- en mediastinumaandoe-
ningen: Vaak: Epistaxis; Zeer 
zelden, niet bekend*: Bloeding 
uit de respiratoire tractus 
(hemoptyse, longbloeding), 
bronchospasme, interstitiële 
pneumonie, eosinofiele 
pneumonie. Maagdarmstelselaan-
doeningen: Vaak: Gastro-intesti-
nale bloeding, diarree, buikpijn, 
dyspepsie; Soms: Maagulcus en 
duodenumulcus, gastritis, braken, 
misselijkheid, constipatie, 
flatulentie; Zelden: Retroperitone-
ale bloeding; Zeer zelden, niet 
bekend*: Gastro-intestinale en 
retroperitoneale bloeding met 
fatale afloop, pancreatitis, colitis 
(met inbegrip van colitis ulcerosa 
of lymfocytaire colitis), stomatitis. 
Lever- en galaandoeningen: Zeer 
zelden, niet bekend*: Acute 
leverinsufficiëntie, hepatitis, 
abnormale leverfunctietest. Huid- 
en onderhuidaandoeningen: 
Vaak: Kneuzing; Soms: Rash, 
pruritus, huidbloeding (purpura); 
Zeer zelden, niet bekend*: 
Bulleuze dermatitis (toxische 
epidermale necrolyse, Stevens 
Johnson syndroom, erythema 
multiforme, acuut gegenerali-
seerde eczemateuze pustula 
(AGEP)), angio-oedeem, 
geneesmiddel geïnduceerd 
overgevoeligheids syndroom, 
geneesmiddelrash met eosinofilie 
en systemische symptomen  
(DRESS), erythemateuze of 
exfoliatieve rash, urticaria, 
eczeem, lichen planus. 
Voortplantingsstelsel- en 
borstaandoeningen: Zelden: 
Gynaecomastie. Bot-, skeletspier-
stelsel- en bindweefselaandoenin-
gen: Zeer zelden, niet bekend*: 
Musculoskeletale bloeding 
(hemartrosis), artritis, artralgie, 
myalgie. Nier- en urinewegaan-
doeningen: Soms: Hematurie; : 
Zeer zelden, niet bekend*: 

Glomerulonefritis, verhoging van het bloedcreatinine. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: Bloeding op plaats van 
injectie; Zeer zelden, niet bekend*: Koorts. Onderzoeken: Soms: Verlengde bloedingstijd, gedaald aantal neutrofielen, gedaald aantal plaatjes. 
*Informatie over clopidogrel met frequentie "niet bekend". Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het 
geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 
voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het 
nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Sanofi Clir 
SNC-54, rue La Boétie - F-75008 Paris – Frankrijk. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : 
EU/1/08/465/003 - Doos met 28 filmomhulde tabletten in PVC/PVDC/Aluminium blisters - EU/1/08/465/007 - Doos met 50x1 filmomhulde 
tabletten in PVC/PVDC/Aluminium blisters - EU/1/08/465/009 - Doos met 84 filmomhulde tabletten in PVC/PVDC/Aluminium blisters DATUM 
EERSTE VERGUNNINGVERLENING/ VERLENGING VAN DE 
VERGUNNING : Datum van eerste verlening van de vergunning: 15 
juli 1998. Datum van laatste verlenging: 15 juli 2008. DATUM VAN 
HERZIENING VAN DE TEKST: December 2016. Gedetailleerde 
informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van 
het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.

*tot 31 mei

NIEUW

Plavix® 75mg
niet meer

terugbetaald
vanaf 1 juni°

Zonder attest

Categorie B
Alle indicaties

stelt voor:

100% identiek* aan Plavix® 75mg

Vanaf 1 mei

Schrijf in volle vertrouwen                                                        voor

*Tabletten zijn identiek:
zelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling met dezelfde vorm, kleur en inscriptie

=

°PLAVIX® 300mg
blijft terugbetaald

100% identiek*

*Tabletten zijn identiek:  
zelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling met dezelfde vorm, kleur en inscriptie

=

vervangt Plavix® 75mg

NIEUW

Zonder attest

Categorie B
Alle indicaties

stopzetting  

van Plavix 75 mg  

vanaf 1 juni

Voor meer informatie: clopidogrel.zentiva@sanofi.com - Tel : 02/710 54 00

Schrijf in volle vertrouwen  voor



4 I

Medi-sfeer 555 ❚ 25 mei 2017 www.medi-sfeer.be

Meester Delbeke haalde enkele 
opmerkelijke cases aan in haar 
presentatie. Als de patiënt hei-

melijk een gesprek met zijn arts opneemt 
(een gesprek waaraan hijzelf deelneemt), 
dan kan dat toegestaan worden als ver-
dedigingsmateriaal in een strafrechtelijke 
procedure tegen die arts. Het komt dan 
niet in conflict met het privéleven. Dat 
valt indirect af te leiden uit een gelijkaar-
dige zaak tussen een cliënt en een advo-
caat. De cliënt gebruikte een heimelijke 
geluidsopname – een gesprek met zijn 
advocaat – omdat hij hem ervan verdacht 
dat die hem wou oplichten. Cassatie zei in 
een arrest van 17 november 2015 dat dat 
kon. Bij uitbreiding geldt dat dus ook voor 
de relatie arts-patiënt.

Verder blijft de mogelijkheid open om 
die gegevens in tuchtrecht te gebruiken. 
In Nederland deed zich al een precedent 
voor. Volgens een patiënt had de arts 
hem beloofd dat hij op twee niveaus zou 
worden geopereerd voor herniaklachten. 
Tijdens de eerste operatie werd maar 
één niveau behandeld, waardoor de pa-
tiënt nadien weer de tafel op moest. Hij 
stapte met zijn opname naar het tucht-
college (het equivalent van onze Orde 
der Artsen), dat geen graten zag in het 
gebruik ervan. 

De patiënt kan ook opnames gebruiken 
van een gesprek met zijn arts om beter 
de boodschap te begrijpen, die later nog 

eens te kunnen beluisteren en zo ook 
zijn therapietrouw te verbeteren. Dat is 
niet in strijd met de wet bescherming 
persoonsgegevens omdat de opnames 
dan louter voor persoonlijke doeleinden 
worden gebruikt. Maar men moet er 
altijd rekening mee houden dat die ge-
gevens achteraf ingezet kunnen worden 
voor andere doeleinden. 

Verdoofde patiënt  
beschimpt op operatietafel
En wat als de patiënt opnames maakt 
van een gesprek tussen artsen waar-
bij hijzelf niet betrokken is? Dat geval 
deed zich voor In de Verenigde Staten. 
The Washington Post signaleerde in 
2015 een geval waarbij een patiënt de  
record-knop van zijn smartphone indruk-
te net voor hij op de operatietafel ver-
doofd werd. Dat om de instructies van 
zijn arts op te nemen als hij wakker werd 
na zijn colonoscopie. Maar nadien, op 
weg naar huis, kon hij zijn oren amper 
geloven toen hij de opname beluisterde 
van het gesprek aan de operatietafel. 
Hij werd constant door de anesthesiste 
beledigd met uitlatingen zoals: “Na vijf 
minuten praten met jou wilde ik je al op 
je gezicht slaan en je wat meer man ma-
ken.” Uit pure hatelijkheid noteerde ze 
in het dossier van de patiënt dat hij he-
morroïden had, terwijl dat niet klopte. De 
rechter was niet mals en de arts kreeg een 
boete van ettelijke miljoenen. De valse 
diagnose en de kwetsende commentaren  
werden hierin apart verrekend. ❚

Pascal Selleslagh

Patiënten maken opnames, maar worden andersom ook wel eens 

gefilmd. In 2013 moest het Nederlandse VU medisch centrum 30.000 

euro ophoesten en het mediabedrijf Eyeworks 20.000 euro in de zaak 

rond het realityprogramma ‘24u tussen leven en dood’. De regeling maakte 

deel uit van een minnelijke schikking om niet vervolgd te worden. Zeven pa-

tiënten in het programma waren namelijk gefilmd zonder hun toestemming. 

Het medisch centrum moest meer betalen omdat het meer verantwoordelijk-

heid droeg en iets te makkelijk akkoord ging met het tv-format: de instelling 

is in eerste instantie verantwoordelijk voor het respecteren van het medisch 

beroepsgeheim, niet het productiebedrijf. De artsen zelf werden niet ver-

volgd want het ging echt om een organisatorische fout, en dus draaide het 

ziekenhuis ervoor op.

Opvallend: Nederland neemt duidelijk afstand van reality-tv in spoeddiensten: 

de patiënt kan immers dan niet op voorhand toestemmen met opnames. 

Evelien Delbeke: “Bij ons is net Spoed 24/7 ingeblikt en kan het kennelijk 

wel. Misschien ving men dat op door nadien de patiënten toestemming 

voor uitzending te vragen, maar op zich is dat onvoldoende. De patiënt moet 

vooraf geïnformeerd worden, anders gaat het om een onrechtmatige op-

name. Het volstaat ook niet dat enkel de communicatiedienst zich hiermee 

bezighoudt: dit moet in samenspraak met de ziekenhuisdirectie.”

Naar aanleiding van dit artikel, dat eerder in ons zusterblad  

De Specialist werd gepubliceerd, heeft de Orde der artsen een ad-

vies uitgevaardigd. Iedereen moet er zich van bewust zijn dat een 

geluidsopname bij een geschil kan worden aangewend als bewijs, stipt het 

advies aan. De Orde erkent dat de patiënt een gesprek met de arts kan opne-

men om de aangereikte informatie beter te verwerken. De Orde pleit ervoor 

dat dit gebeurt in gezamenlijk overleg, “om zo het vertrouwen en de dialoog 

tussen de patiënt en de arts niet te ondermijnen”. Een advies dat veeleer een 

beroep doet op de attitude van de patiënt dan op die van de arts, dus.

M
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Patiënt mag heimelijke opnames  
inzetten tegen arts

Soms kan een patiënt heimelijke geluidsopnames  
gebruiken in zijn verdediging bij een strafzaak tegen een 

arts. Dat zei meester Evelien Delbeke, gastprofessor  
Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek aan de  

Universiteit Antwerpen, op een recente studiedag van  
de Orde West-Vlaanderen. 

“Na vijf minuten praten 
met jou wilde ik je al op je 

gezicht slaan.”Topdokters en Spoed 24/7:  
op de rand van het wettelijke

Heimelijke opnames: Orde reageert

BEROEPSNIEUWS

Evelien Delbeke: “Als de patiënt 
heimelijk een gesprek met zijn 
arts opneemt (een gesprek waar-
aan hijzelf deelneemt), dan is dat 
soms toegestaan als verdediging 
tegen die arts.”
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In juni studeert een dubbele cohor-
te studenten geneeskunde af. Ze is 
samengesteld uit de laatste cohorte 

die zoals vanouds een basisopleiding 
van 7 jaar kreeg en uit de eerste cohorte 
die in het nieuwe systeem maar 6 jaar 
basisopleiding doorliep. Al die artsen in 
opleiding moeten stageplaatsen krijgen, 
maar er blijkt in ziekenhuizen een ernstig 
tekort te bestaan. In 2014 formuleerde de 
Hoge Raad voor artsen-specialisten en 
huisartsen een advies voor de opvang 
van de dubbele cohorte, onder andere 
rond voldoende financiering en buiten-
landse stages. Bovendien wees de Hoge 
Raad erop dat er in België nog een aantal 
diensten bestaan die kwaliteitsvolle sta-
geplaatsen kunnen bieden, maar tot nog 
toe onbenut blijven. 

Inkorting huisartsenstage 
gaat niet door
Enig tijd geleden stelde minister De 
Block voor de ziekenhuisstage uit de 
vervolgopleiding van de huisartsen te 
schrappen. Daardoor zouden mogelijk 
meer plaatsen kunnen worden gecreëerd  
voor de noodlijdende specialisten in op-
leiding. “Dat zou rampzalige gevolgen 
kunnen hebben”, zeggen de studenten-
verenigingen: de Belgische huisartsen 
zouden daardoor hun Europese erken-
ning verliezen en tweederangsartsen 
worden in Europa. Prof. Jan De Maese-
neer, die lid is van de Hoge Raad voor 
artsen-specialisten en huisartsen en ons 
voor deze editie uitgebreid te woord 
stond (zie ook pagina 6), klinkt gerust-
stellend: “Die verkorting van de stage 
voor huisartsen in opleiding komt er 
niet. Ze is al tweemaal op de Hoge Raad 
voorgesteld en tweemaal geweigerd.”

Minister De Block kaatst de bal terug, 
in het kamp van de faculteiten genees-
kunde: “Het is moeilijk navigeren in een 
dossier waar je niet beschikt over exacte 
cijfers. De faculteiten geneeskunde heb-
ben ons nog steeds niet de volledige ge-
gevens over hun opleidingsnetwerken 
meegedeeld, ondanks herhaaldelijk aan-
dringen. We hebben dus nog geen zicht 

op het reële aantal beschikbare stage-
plaatsen.” De minister geeft aan dat het 
kabinet ernstig werkt aan een oplossing. 
Maar het werk pakt complex uit: “Eén 
enkele oplossing is er niet. Ik kijk eerder 
naar een combinatie van maatregelen.”

Veroordeeld tot 000?
De studenten en de specialisten in op-
leiding roepen op tot het uitdoven van 
de 000-Riziv-nummers. Ze vrezen dat 
studenten die geen opleidingsplaatsen 
vinden, een 000-nummer zullen toege-
wezen krijgen. De ongerustheid is voor-
al groot dat de betrokkenen onbeperkt 
met dat nummer verder zullen moeten 
werken. De minister piekert er niet over: 
“Het afschaffen van de 000-Riziv-num-
mers behoort niet tot die mogelijke op-
lossingen. De 000-Riziv-nummers geven 
artsen met een basisopleiding een –  
weliswaar beperkte – toegang tot de  
nomenclatuur. Ze mogen bijvoorbeeld 
consultaties houden en aanrekenen.” ❚

Dr. Michèle LangendriesM
S
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Koorts rond dubbele 
cohorte stijgt
“Al zes jaar weten we dat de basisopleiding zou worden 
teruggebracht van 7 naar 6 jaar”, hekelen de verenigin-
gen van studenten geneeskunde en artsen in opleiding. 
“Maar de minister van Volksgezondheid en Sociale zaken 
heeft tot nu toe amper iets ondernomen om in  
oplossingen te voorzien voor de dubbele cohorte.”  
Van haar kant kaart minister De Block een gebrekkige 
medewerking vanuit de faculteiten geneeskunde aan.

“De faculteiten  
geneeskunde hebben 

ons nog steeds niet de 
volledige gegevens over 
hun opleidingsnetwerken 

meegedeeld.”
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P rof. De Maeseneer lag in 2009 
mee aan de basis van het sta-
tuut dat tot op heden aan het 

HAIO-schap verbonden is. Gerkens en 
Dedry gaan hiervan uit om te wijzen op 
een paar heikele punten in de arbeids-
voorwaarden van artsen-specialisten in 
opleiding (ASO’s). In vergelijking met de 
HAIO’s missen de ASO’s een aantal voor-
delen: vergoeding voor de wachtdienst, 
bescherming rond het maximum aantal 
werkuren, enzovoort. Er bestaat boven-
dien bij de toekomstige specialisten 
geen scheiding tussen het pedagogisch 
contract met de stagebegeleider en het 
sociaal-administratief contract. De zie-
kenhuizen betalen volledig de opleiding, 
wat ASO’s in een zwakke positie plaatst. 
“Dankzij die scheiding hebben we bij de 
huisartsen maximaal kunnen inzetten op 
de kwaliteit van de opleiding”, aldus Jan 
De Maeseneer.

Tijdens het debat in de Commissie 
Volksgezondheid was er over het wets-
voorstel eensgezindheid, zowel bij de 
parlementariërs als bij de experten. 
Alleen de Brusselse en Waalse zieken-
huizen wilden niet mee. “Er werd zelfs 
gesuggereerd dat we artsen in opleiding 
niet in de watten moeten leggen, omdat 
ze achteraf toch genoeg geld verdienen”, 
verbaast Jan De Maeseneer zich. 

“Daar ga ik niet mee akkoord. Als we 
goed voor artsen in opleiding zorgen, 
dan zullen zij achteraf ook goed voor de 
patiënten en de samenleving zorgen. Als 
je het gevoel hebt dat je tijdens je oplei-
ding niet correct beschermd en betaald 
bent geweest, dan studeer je af met het 
idee: nu is het mijn beurt. Stagiairs die 

aan hun lot worden overgelaten, re-
ageren achteraf meer geld-

gericht. Daarom denk ik 
dat een Riziv-toelage 

voor de opleiding 
van de ASO’s – zo-
als die bestaat 
voor de HAIO’s – 
de samenleving 
niets zal kosten. 
Trouwens, op kor-
te termijn stroomt 
44% al meteen te-

rug naar de socia-
le zekerheid, in een 

groep mensen die vrijwel nooit ziek zijn. 
Als artsen in opleiding een deel van hun 
loon krijgen via een Riziv-toelage, begrij-
pen ze achteraf ook beter dat een arts 
zijn boterham verdient met het geld van 
de ziekteverzekering. Ik merk vaak dat 
artsen dat niet duidelijk inzien.”

“We hebben er tien jaar over gedaan om 
het statuut voor HAIO’s, zoals het nu is, 
door de wetgever te laten aanvaarden. 
Maar ik heb maar zelden projecten ge-
kend die zoals dit vanaf het begin uni-
sono de goedkeuring van alle betrokken 
partijen wegdroegen: de huisartsen, de 
stagemeester, de huisartsen in oplei-
ding, de academische wereld.” ❚

Dr. Michèle Langendries
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Sui-generisstatuut:  
“De Franstalige ziekenhuizen snappen het niet”

Laatstleden (9 mei) 
werd in het parlement 
gedebatteerd over een 

wetsvoorstel van Muriel 
Gerkens en Anne Dedry, 

dat beoogt artsen in 
opleiding een werkbaarder 

sociaal statuut aan te 
reiken. Jan De Maeseneer 

kan het wetsvoorstel alleen 
maar bijtreden. “Opvallend 

is dat de Brusselse en 
Waalse ziekenhuizen de 
situatie niet begrijpen”, 

zegt hij.

BEROEPSNIEUWS

D e overheid meldt dat ze 
geen euro zal investeren 
in de dubbele cohorte. 

“Kan niet”, vindt Jan De Maeseneer. 
“Het is de plicht van de overheid 
voldoende middelen ter beschikking 
te stellen om zorgverleners een 
kwaliteitsvolle opleiding te geven. 
Dat verdien je gewoon terug.”
Volgens prof. De Maeseneer 
bestaat er een werkbare oplossing: 
zolang er een dubbele cohorte 
ASO’s stage loopt, moet het Riziv 
een toelage uitreiken zoals het dat 
voor de HAIO’s doet – ten bedrage 
van ongeveer 30.000 euro per 
jaar. Daardoor zou het voor de 
ziekenhuizen gemakkelijker worden 
stageplaatsen open te stellen. 
Maar heeft de overheid daarvoor 
het geld? “Er is altijd geld in de 
gezondheidszorg. Je moet het alleen 
goed gebruiken. Lieven Annemans 
heeft herhaaldelijk aangetoond 
dat men met een adequaat beheer 
van de fondsen 1 à 1,5 miljard 
euro per jaar kan besparen in 
de Belgische gezondheidszorg, 
zonder één patiënt de nodige zorg 
te ontzeggen. Het ontwikkelen 
van ziekenhuisnetwerken zou 
toch tot efficiëntiewinst moeten 
leiden? België staat in Europa 
op de 4e plaats als het op 
patiënttevredenheid aankomt. 

Maar gerangschikt naar efficiëntie 
zijn we pas 12e. Eigenlijk is dat goed 
nieuws. We kunnen nog veel aan 
efficiëntie winnen.”
“Ten slotte nog dit over het 
nieuwe driejarige curriculum 
huisartsgeneeskunde: de minister 
zou er goed aan doen het KB van 
2009 aan te passen. Daar staat 
momenteel nog altijd in dat het 
Riziv toelagen aanreikt voor twee 
jaar HAIO-schap. Het derde jaar 
opleiding is dus in de huidige 
wetgeving niet gefinancierd. 
Omdat de eerste cohorte ‘6 + 3’ de 
vervolgopleiding in 2018 aanvat, is 
alles geregeld tot 2020. Aanpassing 
van het KB zou dus in principe tot 
de volgende legislatuur kunnen 
wachten. Maar dat is geen billijke 
manier om met het beleid om te 
springen. Er heerst onzekerheid 
onder de stageopleiders en de 
toekomstige HAIO’s.”
“Om het effect van de dubbele 
vergrijzing – die van de patiënten en 
die van de artsen – te compenseren, 
moeten we de komende 10 jaar in 
Vlaanderen ieder jaar een 360-tal 
huisartsen opleiden. We zullen 
daar met de Vlaamse academische 
huisartsencentra in slagen, ten 
minste als men ons daarvoor de 
financiële middelen geeft.”

Geen euro voor de dubbele cohorte?
Prof. De Maeseneer:  
“Ik denk dat een Riziv-toelage voor 
de opleiding van de ASO’s – zoals 
die bestaat voor de HAIO’s – de 
samenleving niets zal kosten.”

Als je het gevoel 

hebt dat je tijdens 

je opleiding niet correct 

beschermd en betaald bent 

geweest, dan studeer je af 

met het idee: nu is het 

mijn beurt.
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met een hypotensieve of hemodynamisch instabiele toestand. - Het gelijktijdig gebruik van Tritace met aliskiren-bevattende geneesmiddelen is gecontra-indiceerd bij patiënten met diabetes mellitus of nierinsufficiëntie (GFR < 60 ml/min/1,73 m2). (zie rubrieken 4.5 en 5.1). - BIJWERKINGEN: 
Samenvatting van het veiligheidsprofiel Het veiligheidsprofiel van ramipril omvat aanhoudende droge hoest en reacties als gevolg van hypotensie. Ernstige ongewenste reacties omvatten angio-oedeem, hyperkaliëmie, nier- of leverinsufficiëntie, pancreatitis, ernstige huidreacties en neutropenie/
agranulocytose. Overzicht van de bijwerkingen: De frequentie van ongewenste reacties wordt gedefinieerd volgens de volgende conventie: Zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100 tot < 1/10); soms (≥ 1/1000 tot < 1/100); zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1000); zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan niet 
geschat worden aan de hand van de beschikbare gegevens). Binnen iedere frequentiegroep worden de bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. Bloed- en lymfestelsel aandoeningen: Eosinofilie (soms) - Daling van het aantal witte bloedcellen (waaronder neutropenie of agranulocytose), daling 
van het aantal rode bloedcellen, daling van hemoglobine, daling van het aantal bloedplaatjes (zelden) - Beenmerg-insufficiëntie, pancytopenie, hemolytische anemie (niet bekend). Immuunsysteem aandoeningen: Anafylactische of anafylactoïde reacties, toename van antinucleaire antilichamen (niet 
bekend). Endocriene aandoeningen: Syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon (SIADH) (niet bekend). Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Stijging van het bloedkalium-gehalte (vaak) - Anorexie, verminderde eetlust (soms) - Daling van het bloednatriumgehalte (niet bekend). 
Psychische stoornissen: Depressieve stemming, angst, zenuwachtigheid, rusteloosheid, slaapstoornissen waaronder somnolentie (soms) - Verwarde toestand (zelden) – Concentratie-stoornissen (niet bekend). Zenuwstelselaandoeningen: Hoofdpijn, duizeligheid (vaak) - Vertigo, paresthesie, ageusie, 
dysgeusie (soms) - Tremor, evenwichtsstoornissen (zelden) - Cerebrale ischemie waaronder ischemisch CVA en TIA (transient ischaemic attack), verstoorde psychomotorische vaardigheden, brandend gevoel, parosmie (niet bekend). Oogaandoeningen: Gezichtsstoornissen met inbegrip van wazig zicht 
(soms) – Conjunctivitis (zelden). Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: Gehoorstoor-nissen, tinnitus (zelden). Hartaandoeningen: Myocardische-mie met inbegrip van angina pectoris of myocardinfarct, tachycardie, aritmie, palpitaties, perifeer oedeem (soms). Bloedvataandoeningen: Hypotensie, 
orthostatische bloeddruk verlaagd, syncope (vaak) – Blozen (soms) - Vasculaire stenose, hypoperfusie, vasculitis (zelden) - Fenomeen van Raynaud (niet bekend). Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Niet-productieve prikkelhoest, bronchitis, sinusitis, dyspneu (vaak) - 
Bronchospasmen waaronder verergering van astma, neuscongestie (soms). Maagdarmstelsel aandoeningen: Gastro-intestinale inflammatie, digestieve stoornissen, maaglast, dyspepsie, diarree, nausea, braken (vaak) - Pancreatitis (er werden zeer uitzonderlijk gevallen met een fatale afloop 
gerapporteerd met ACE-remmers), gestegen pancreas-enzymen, angio-oedeem van de dunne darm, pijn in de bovenbuik met inbegrip van gastritis, constipatie, droge mond (soms) – Glossitis (zelden) - Afteuze stomatitis (niet bekend). Lever- en galaandoeningen: Stijging van leverenzymen en/of van 
het geconjugeerd bilirubine (soms) - Cholestatische geelzucht, hepatocellu-laire letsels (zelden) - Acute leverinsufficiëntie, cholestatische of cytolytische hepatitis (een fatale afloop was zeer uitzonderlijk) (niet bekend). Huid- en onderhuidaandoeningen: Rash in het bijzonder maculo-papulaire rash 
(vaak) - Angio-oedeem: zeer uitzonder-lijk, kan de luchtwegob-structie als gevolg van angio-oedeem een fatale afloop hebben; pruritus, hyperhidrosis (soms) - Exfoliatieve dermatitis, urticaria, onycholysis (zelden) - Fotosensibili-teitsreactie (zeer zelden) - Toxische epidermale necrolyse, Stevens-Johnson 
syndroom, erythema multiforme, pemphigus, verergering van psoriasis, psoriasiforme dermatitis, pemfigoïd of lichenoïd exantheem of enantheem, alopecia (niet bekend). Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Spierspasmen, myalgie (vaak) – Artralgie (soms). Nier- en urinewegaandoeningen: 
Nierfunctie-stoornissen met inbegrip van acute nierinsufficiëntie, toegenomen urine-excretie, verergering van vooraf bestaande proteïnurie, gestegen uremie, gestegen creatininemie (soms). Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: Voorbijgaande erectiele impotentie, verminderde libido (soms) – 
Gynaecomastie (niet bekend). Algemene aandoeningen en toedienings-plaatsstoornissen: Borstpijn, vermoeidheid (vaak) – Pyrexie (soms) – Asthenie (zelden). Pediatrische patiënten:De veiligheid van ramipril werd gecontroleerd bij 325 kinderen en adolescenten van 2-16 jaar tijdens 2 klinische studies. 
Hoewel de aard en de ernst van de bijwerkingen vergelijkbaar zijn met deze bij volwassenen, is de frequentie van de volgende bijwerkingen hoger bij kinderen: Tachycardie, neuscongestie en rhinitis, “vaak” (d.w.z. ≥ 1/100 tot < 1/10) in de pediatrische populatie en “soms” (d.w.z. ≥ 1/1000 tot < 1/100) 
in de volwassen populatie. Conjunctivitis: “vaak” (d.w.z. ≥ 1/100 tot < 1/10) in de pediatrische populatie en “zelden” (d.w.z. ≥ 1/1000 tot < 1/100) in de volwassen populatie. Tremor en urticaria: “soms” (d.w.z. ≥ 1/1000 tot < 1/100) in de pediatrische populatie en “zelden” (d.w.z. ≥ 1/10.000 tot < 1/1000) 
in de volwassen populatie. Het globale veiligheidsprofiel van ramipril bij pediatrische patiënten verschilt niet significant van het veiligheidsprofiel bij volwassenen. Melding van vermoedelijke bijwerkingen:  Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op 
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - 
Afdeling Vigilantie. EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel Website: www.fagg.be / e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be - HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Sanofi Belgium, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem - NUMMERS 
VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: TRITACE 2,5 mg tabletten: BE163931 TRITACE 5 mg tabletten: BE163947 TRITACE 10 mg tabletten: BE255367 - DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING: TRITACE 2,5 mg tabletten: 
15.10.1993 / 10.11.2006 TRITACE 5 mg tabletten: 15.10.1993 / 10.11.2006 TRITACE 10 mg tabletten: 29.09.2003 / 8.05.2009 - DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 06/2015 Goedkeuringsdatum: 10/2016
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P rof. De Maeseneer wijst erop 
dat de Belgische gynaecologen 
jaarlijks 600.000 baarmoeder-

halsuitstrijkjes maken. “Lang niet de 
beste manier om specialisten in te zet-
ten”, zegt hij. “In de toekomst lost de 
technologie dat probleem op: er komt 
wellicht binnen afzienbare tijd een zelf-
test. In afwachting kunnen huisartsen of 
getrainde verpleegkundigen/vroedvrou-
wen uitstrijkjes maken. Er zijn landen 
waar ze dat nu al doen, tot grote vreugde 
van de patiënten trouwens. En het werkt 
perfect.”

Als men wil dat de bevolking zich naar 
een meer adequate taakverdeling schikt, 
kan men er in eerste instantie argumen-
teren dat een rationeel gebruik van de 
eerste en de tweede lijn de wachtlijsten 
voor een consult bij de specialist zal in-
korten. Daarnaast kan een stukje regle-
mentering helpen, via een echelonne-
ring met twee varianten (zie kader De 
echelonnering praktisch). “Ik stel vast 
dat de bevolking meer en meer beseft 
dat een echelonnering noodzakelijk is”, 
zegt Jan De Maeseneer.
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Zowel hoge uitgaven voor 
de gezondheidszorg als 

lange wachtlijsten bij de 
specialist kunnen worden 

vermeden door een betere 
taakverdeling tussen 

de eerste en de tweede 
lijn. Meteen blijft ook de 
expertise van huisartsen 
en specialisten optimaal 

aangescherpt. Dixit Jan De 
Maeseneer.

BEROEPSNIEUWS

V oor nieuwe problemen 
– met uitzondering 
van écht dringende 

problemen – gaat de patiënt eerst 
bij de arts van de GMD-houdende 
huisartspraktijk, die – wanneer 
nodig – de patiënt verwijst 
naar de specialist (ongeveer 
in 5 à 10% van de gevallen is 
dit nodig). De specialist werkt 
het probleem met de patiënt 
diagnostisch en therapeutisch 
uit, en patiënt wordt via een 
‘korte verwijskaart’ terugbetaald. 
Dit is ‘het lineaire model’ van 
doorverwijzing. Bij een patiënt 
met chronische aandoeningen, zal 
een verwijskaart voor 6 maanden 
worden uitgeschreven, waarbij de 
patiënt ‘spiraalvormig’ navigeert 
tussen eerstelijnsverstrekkers, 
specialisten, groepsgewijze 
benadering en ondersteuning, 
enzovoort. Op die manier zal de 
huisarts de chronische patiënt 
minimaal één keer in de zes 
maanden zien (en wellicht meer). 

De echelonnering 
praktisch

Hoge uitgaven en lange wachtlijsten?  
Een goede taakverdeling helpt…
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“Een 
honorarium van 

30 euro is onvoldoende 
voor iemand met een 

academische opleiding van 
dertien jaar. Tenzij dat 

natuurlijk besteed wordt 
aan het maken van 

uitstrijkjes.” 
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“A ls er iets is wat ik in 
de voorbije veertig 
jaar heb geleerd in 

dit vak, dan is het geduld hebben”, 
zegt Jan De Maeseneer. “Dat is een 
deugd die je in de gezondheidszorg 
van dit land echt wel moet leren 
beoefenen. In 1990 heb ik als 
adviseur van minister Busquin de 
eerste nota’s geschreven over het 
globaal medisch dossier, waaraan 
een echelonnering gekoppeld was. 
Pas in 2002 is het globaal medisch 
dossier er gekomen. De Denen en 
de Nederlanders hadden dat in 
1949 al geregeld.” En hij neemt de 
huidige gang van zaken op de korrel: 
“Je kan je afvragen of de overheid 
nog wel zo traag kan blijven 

reageren op de verschuivingen 
die zich vandaag aanbieden. Ik 
ben ook geen voorstander van het 
tempo waarin de Britse National 
Health Service de reglementering 
wijzigt. Zorgverstrekkers zijn geen 
pionnetjes. Maar wij zitten wel in het 
andere extreem.”

“Veel heeft te maken met 
ons politiek systeem, dat op 
meerderheidscoalities gebouwd is. 
Als er veel partijen aan tafel zitten 
moet men veel compromissen 
zoeken. Iedereen kan dan wel 
voor een stuk zijn eigen standpunt 
doordrukken, maar daardoor is het 
oorspronkelijke concept vaak totaal 
verwaterd.”

“Daarnaast kijkt onze beroepsgroep 
vaak wantrouwig naar verandering. 
Dat was zo toen ik in december 
1990 als medewerker van het 
kabinet-Busquin het globaal 
medisch dossier aan de collega’s 
voorstelde. Maar vandaag bereikt 
het globaal medisch dossier 71% 
van de bevolking in Vlaanderen. 
Er werd ook met enige aarzeling 
gekeken naar Impulseo, dat 
ik in 2006 samen met Ri De 
Ridder heb voorbereid. Intussen 
erkent iedereen dat Impulseo 
een goede zaak is voor de 
huisartsgeneeskunde.”

Geduld…

Dubbele erosie
Behalve het kostenbesparende effect 
biedt de echelonnering nog een voor-
deel: ze gaat de erosie van expertise 
tegen. Meer bepaald is er sprake van 
een dubbele erosie. Als patiënten met 
een eerstelijnsproblematiek naar de 
tweede lijn stappen, ziet de specialist 
onvoldoende problemen die een beroep 
doen op echt specialistische geneeskun-
de. Andersom ziet de huisarts sommige 
aanmeldingsklachten nog maar zelden, 
zodat hij de vaardigheid verliest om in 
bepaalde acute situaties de juiste beslis-
sing te nemen. Jan De Maeseneer: “Als 
men de activiteit van de gynaecoloog 
beperkt tot situaties die echt in zijn com-
petentiegebied passen, dan moet het 
consult correct gehonoreerd worden. 
Een honorarium van 30 euro is onvol-
doende voor iemand met een academi-

sche opleiding van dertien jaar. Tenzij dat 
natuurlijk besteed wordt aan het maken 
van uitstrijkjes. Mijn ervaring leert dat 
gynaecologen stilaan inzien dat hun hui-
dige activiteit niet aan een ideaal profiel 
beantwoordt.”

De migratie van het 
zorgvolume
En hij geeft nog een tweede concreet 
voorbeeld van waar rolherverdeling 
wenselijk zou zijn: “Binnen het zorgtra-
ject diabetes krijgt de huisarts 80 euro en 
de specialist ook. Ik stel voor dat we 150 
euro aan de huisarts geven en 10 euro 
aan de specialist. Met andere woorden, 
we verplaatsen de diabeteszorg groten-
deels naar de eerste lijn. Dat heeft men 
bijvoorbeeld in Nederland gedaan, met 

succes. De specialist zou zich nog alleen 
bezighouden met een elektronische mo-
nitoring van de patiënt. Als de cijfers 
wijzen op een probleem in de zorgaan-
pak, kan hij de huisarts vragen de pati-
ent door te verwijzen.” De specialist op 
water en brood? “De overgang moet 
geleidelijk gebeuren. Maar we moeten 
op termijn inderdaad het specialistische 
aanbod afbouwen. De dynamiek in zie-
kenhuizen spreekt boekdelen: als men 
het zorgvolume voor één bepaalde pa-
thologie beperkt, vergroot het zorgvo-
lume voor een andere pathologie. De 
remedie: bedden progressief afbouwen, 
en dat in een tempo dat hoger ligt dan 
de 2% afbouw van de acute bedden in de 
voorbije 15 jaar.” ❚

Dr. Michèle Langendries
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Onlangs stond in De Standaard 
van 11 april stond een opmer-
kelijk artikel met de titel “Dood-

zieke baby mag sterven, tegen wens 
van ouders in”. Een Britse rechtbank had 
beslist dat een baby met een zeldzame 
en dodelijke spierziekte mocht sterven 
door de medische ondersteuning stop 
te zetten. De rechtbank besliste op een 
verzoek van de ouders die hun zoontje 
Charlie alsnog naar de Verenigde Sta-
ten wilden laten overbrengen voor een 
dure experimentele behandeling. Er 
werd daarvoor via crowdfunding maar 
liefst 1,4 miljoen euro ingezameld. De 
artsen van het Londense ziekenhuis 
weigerden echter om mee te werken 
aan dit scenario. Volgens hen was ge-
nezing onmogelijk en de situatie van 
Charlie zou nauwelijks verbeteren. Bo-
vendien zou Charlie pijn hebben en de 
behandeling in de Verenigde Staten zou 
dat nog verergeren. De rechtbank volg-
de deze logica.

Deze casus kan zich uiteraard ook bij ons 
voordoen. Hoe zou een Belgische rech-
ter dan met deze aartsmoeilijke vragen 
omgaan? Volgens artikel 12, §1 van de  
wet patiëntenrechten vertegenwoordi-
gen ouders hun kinderen bij het nemen 
van medische beslissingen. Maar de 
macht van de ouders is niet onbeperkt. 
De ouderlijke vertegenwoordigings-
bevoegdheid heet ‘functioneel’ te zijn. 
Ouders moeten beslissen in het belang 
van hun kind. Ze kunnen bijvoorbeeld 
niet zomaar eender welke esthetische 
ingreep toestaan op hun spruit. Wan-
neer zij niet beslissen in het belang van 
het kind, dan kunnen zij hierop aange-
sproken worden. 

Er is ook artikel 15, §2 van de wet patiën-
tenrechten. Die verplicht de behandelen-
de arts om af te wijken van de ouderlijke 
beslissing wanneer er sprake is van le-
vensgevaar of een gevaar voor een ern-
stige aantasting van de gezondheidstoe-
stand van het kind. Het schoolvoorbeeld 
betreft getuigen van Jehova die een le-
vensreddende bloedtransfusie weigeren 
voor hun kind. Er bestaat consensus over 
dat de arts in zo’n geval moet ingrijpen 
om het kind te redden en dus toch bloed 
moet toedienen. Het feit dat de arts hier-
mee de wens van de ouders overtreedt, 
doet niets ter zake. Een Amerikaanse 
rechter verwoordde dit ooit puntig als 
volgt: “Parents may be free to become 
martyrs themselves. But it does not fol-
low they are free, in identical circumstan-
ces, to make martyrs of their children”. 

Leven altijd verkiezen 
boven sterven?
Onze Londense casus lijkt nochtans min-
der duidelijk te zijn. Hier zijn het precies 
de ouders die aan de rechter vragen om 
hun kind in leven te houden. Is leven dan 
niet altijd te verkiezen boven sterven? 
Blijkbaar niet volgens de rechter, en ook 
niet volgens de wetgever. De euthana-
siewet in 2002 en de uitbreiding daarvan 
in 2014 tot wilsbekwame minderjarigen, 
maakt dit op zich al duidelijk. Bovendien 
wordt algemeen aangenomen dat een 
arts nooit verplicht kan worden om een 
medisch zinloze behandeling te starten 
of verder te zetten. De patiënt kan geen 
behandeling eisen tegen het oordeel in 
van de behandelende arts. Het zelfbe-
schikkingsrecht van de patiënt reikt dus 
minder ver dan vaak wordt gedacht.

De beslissing of een behandeling me-
disch zinloos is, is - enkel al door die 
beslissing - vaak erg moeilijk. Dat debat 
kan nochtans vermeden (of omzeild) 
worden door ook hier gewoon een be-
roep te doen op artikel 15, §2 van de wet 
patiëntenrechten. Het achterwege laten 
van de behandeling is dan niet zozeer 
gebaseerd op de medische zinloosheid 
van de behandeling maar wel op het 
schadelijk karakter van de behandeling 
voor de patiënt. Charlie bleek slechts 
een levensverwachting te hebben van 
hooguit enkele maanden, zonder kans 
op genezing. De behandeling die be-
doeld was om hem in leven te houden 
zou hem blijkbaar nog meer laten lijden 
hebben. De arts moet het kind in dat ge-
val beschermen tegen de beslissing van 
de ouders, zelfs indien dit zou betekenen 
dat de behandeling gestaakt moet wor-
den en het kind daardoor overlijdt. Het 
lijden van het kind moet dan uiteraard 
wel zeer ernstig zijn en niet in verhou-
ding staan tot het therapeutisch nut van 
de behandeling.

Zo adviseerde de nationale raad van de 
Orde der artsen in 2010 dat behandelin-
gen en reanimaties van extreem vroeg 
geboren kinderen, die niet tot een thera-
peutisch voordeel leiden, hun rechtvaar-
digingsgrond verliezen. De nationale 
raad viseerde uitzichtloze situaties waar-
bij een levensverlengende behandeling 
enkel de dood uitstelt of een onaan-
vaardbaar risico op zeer ernstige fysieke 
en psychische schade meebrengt.

De hier besproken principes zijn alge-
meen en gelden enkel als richtsnoeren 
die geval per geval toegepast moeten 
worden. Of een behandeling nu gestaakt 
wordt op grond van het medisch zinloos 
karakter of van het schadelijk gevolg er-
van, er moeten steeds zo veel mogelijk 
zorgvuldigheidswaarborgen ingebouwd 
worden. Cruciaal hierbij zijn het multi-
disciplinair overleg en het formaliseren 
van de besluitvorming in het patiënten-
dossier. Vaak moet de arts (samen met 
zijn team) snel beslissen. Hij treedt dan 
op als plaatsvervangend rechter. Indien 
er geen sprake is van hoogdringendheid 
kan de arts (of het ziekenhuis) zelf naar 
de rechtbank stappen om een beslissing 
uit te lokken. Het gewicht van deze be-
slissingen is vaak te zwaar om alleen te 
torsen… ❚JS
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Waarom mocht Charlie sterven?
Een arts en een rechter 
kunnen in bepaalde 
omstandigheden ook in 
ons land beslissen dat 
een kind een bepaalde 
behandeling niet moet 
ondergaan, zelfs als dat 
het overlijden van dat 
kind tot gevolg heeft.

COLUMN

Vaak moet de 
arts, samen met zijn 
team, snel beslissen. 
Hij treedt dan op als 

plaatsvervangend 
rechter. 

Meester Filip Dewallens
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T ot op heden is palliatieve zorg 
toegankelijk voor patiënten met 
een levensverwachting van ten 

hoogste drie maanden. Een KCE-rapport 
(2009) wees echter uit dat de levensver-
wachting geen toereikend criterium is 
voor de beslissing om palliatieve zorg in 
te schakelen. 
Enerzijds is het moeilijk de levensver-
wachting van de patiënt in te schatten. 
Vaak wordt ze overschat. Anderzijds zijn 
er patiënten die niet aan het criterium 
voor de levensverwachting voldoen, 
maar wel lijden aan een ongeneeslijke 
en levensbedreigende aandoening waar-
bij herstel, stabilisatie of remissie niet 
meer mogelijk is. Op het ogenblik dat 
het KCE-rapport verscheen, was er geen 
instrument voorhanden dat het mogelijk 
maakte patiënten te identificeren die baat 
zouden hebben bij palliatieve zorg.

Instrument voor 
herkenning beschikbaar
Op vraag van de FOD Volksgezondheid 
ontwikkelde de sector een dergelijk instru-
ment: de PICT (Palliative Care Indicator 
Tool). Eén deel daarvan maakt het moge-
lijk patiënten met een palliatieve zorgnood 
te herkennen. Met het andere deel kan 
men de zorgnood inschatten. Er werden 
drie palliatieve statuten uitgewerkt: een 
eenvoudig, een verhoogd en een volledig 
statuut. Met PICT kan men gemakkelijk het 
statuut van de patiënt bepalen.
Naar aanleiding daarvan werd in juni 
2016 een wetsontwerp tot wijziging van 
de vorige wet goedgekeurd. “Palliatieve 
zorg wordt ingezet vanaf het ogenblik 
dat de patiënt als palliatief wordt geïden-
tificeerd tot en met de terminale fase”, 
zegt de wettekst. Maar de uitvoerings-
besluiten willen maar niet komen.

Palliatieve patiënten te 
vaak in het ziekenhuis 
De Federaties Palliatieve Zorg (de Vlaam-
se, Waalse en Brusselse) hebben nu een 
gezamenlijk communiqué verspreid. 
Tussen de regels kan men lezen dat de 
minister volgens hen talmt met de uit-
voeringsbesluiten om geen budget te 
hoeven vrijmaken. Door het gebrek aan 
middelen treedt er een buitensporige 
verschuiving op van palliatieve patiënten 
naar het ziekenhuis. “Ons land is binnen 
Europa koploper in ziekenhuisopnames 
in de laatste levensmaand, waardoor 
meer dan elders in Europa mensen in 
het ziekenhuis overlijden, ook al is dat 
doorgaans niet wat ze wensen”, hekelt het 
communiqué. “En dit terwijl palliatieve 
zorg haar meerwaarde bewezen heeft, 

haar zorgverleners overbevraagd zijn en 
haar equipes kraken onder de druk.” ❚

Dr. Michèle Langendries
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Federaties Palliatieve Zorg eisen uitvoeringsbesluiten
“Durft minister De Block middelen te verschuiven naar 
daar waar ze meer dan ooit nodig zijn?” Die vraag stellen 
de drie Federaties Palliatieve Zorg in een communiqué 
naar aanleiding van de 15e verjaardag van de wet op de 
palliatieve zorg. De wet werd vorige zomer herzien.  
Maar de uitvoeringsbesluiten laten op zich wachten.

BEROEPSNIEUWS

ARTILANE®: het drankje 
voor soepel leven en bewegen
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20%  van de gehospitaliseerde populatie, over alle 
afdelingen heen, bestaat uit palliatieve patiënten. 

16%  van de kankerpatiënten in België krijgt in de laatste 
maand van het leven chemotherapie: zorg die vaak 
niet meer nuttig is en erg veel middelen opslorpt.
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Het re-integratietraject ging begin 
2017 van kracht. Het heeft als 
doel langdurig zieken opnieuw 

aan het werk te krijgen, door een aan-
passing van hun werkomstandigheden 
binnen het bedrijf. Het traject kan wor-
den opgestart door ieder van de betrok-
ken actoren: de werknemer zelf of zijn 
behandelend arts, de adviserend arts 
van het ziekenfonds of de werkgever. 
De arbeidsarts speelt hierbij een centra-
le rol: hij moet de mogelijkheden voor 
re-integratie beoordelen en zijn conclu-
sies aan de werkgever meedelen. Zoals 
de zaken nu op papier staan, hangt de 
betrokken werknemer al van meet af 
aan een zwaard van Damocles boven 
het hoofd. Hij verliest immers geduren-
de maximaal een maand 5 tot 10% van 
zijn uitkering als hij zijn administratieve 
verplichtingen niet nakomt of zich niet 
aanbiedt voor een gesprek in het kader 

van de evaluatie. Die sanctie wordt mo-
menteel nog niet toegepast. Wanneer ze 
van kracht gaat, is niet duidelijk.
Maar LUSS, de Franstalige tegen-
hanger van het Vlaams Pa-
tiëntenplatform, spaart 
alvast de kritiek niet: 
“Langdurig zieken 
worden slecht 
geïnformeerd en 
moeten sowieso 
al veel adminis-
tratieve taken 
opnemen. Een 
strikte naleving 
van de re-integra-
tieprocedure is geen 
eenvoudige klus. Vergis-
singen kunnen gemakkelijk 
optreden. Het is ondenkbaar dat daar 
sancties tegenover staan.” LUSS kaart 
aan dat uitkeringen voor arbeidsonge-

schiktheid in verband moeten staan met 
de gezondheidstoestand van de werkne-
mer en niet met het zorgvuldig uitvoeren 
van administratief werk. 

Rechten van werknemers 
in het gedrang
Het ABVV meldt voor het eerste trimes-
ter van 2017 een stijging van het aan-

tal verbroken arbeidscontracten. Dat 
stoelt op gegevens van Co-

Prev, de vereniging van ex-
terne diensten voor pre-

ventie en bescherming 
op het werk. Blijkt dat 
de arbeidsarts in 72% 
van de gevallen con-
cludeert dat de werk-
nemer geen enkele 
functie binnen het 
bedrijf meer kan op-

nemen. In een aantal 
gevallen verbreekt de 

werkgever het contract 
op basis van medische 

overmacht, zonder opzegver-
goeding. Verder heeft het ABVV 

vernomen dat werkgevers hun werk-

nemers ertoe aanzetten om de proce-
dure aan te vragen, soms zelfs met een 
modelbrief. Uit de cijfers van Co-Prev 
blijkt nog dat de procedure in 57% van 
de gevallen wordt opgestart door de 
werknemer. Voor het ABVV spoort dat 
niet met het cliché van werknemers die 
zich achter een ogenschijnlijke arbeids-
ongeschiktheid verschuilen om niet te 
hoeven werken. Het syndicaat raadt 
werknemers af op eigen initiatief in het 
re-integratietraject te stappen, zelfs met 
de steun van de behandelend arts.

In de eerste drie maanden van het jaar 
doorliepen zowat 500 langdurig zieken 
de procedure. Naast de 72% die wer-
den bestempeld als definitief ongeschikt 
voor een functie binnen het bedrijf, ging 
14% opnieuw aan de slag, met aange-
past werk. ❚

Michèle Langendries/J.M.M
S
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Re-integratie langdurig zieken hapert
Het re-integratietraject voor langdurig zieken krijgt uit 
verschillende hoeken kritiek. Het zou niet geschikt zijn om 
echte chronisch zieken van chronische lijntrekkers te  
onderscheiden. Hoe dan ook gaan maar weinig mensen 
vanuit het traject opnieuw aan het werk.

In 72% van de 
gevallen concludeert 

de arbeidsarts dat de 
werknemer geen enkele 

functie binnen het bedrijf 
meer kan opnemen. 

BEROEPSNIEUWS
M
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Couveusekinderen onder één dak  
met hun ouders

De internationale rechten van 
het kind eisen een kosteloos 
verblijf van elke ouder bij hun 

zieke kind. Maar de overheid maakt daar 
onvoldoende middelen voor vrij, zodat 
de meeste ziekenhuizen dit niet gratis 
kunnen aanbieden. De meest schrijnen-
de situatie doet zich voor bij de prematu-
re baby’s. Na een vaak korte intensieve 
zorg volgt er een veel langere episode 
waarbij het prematuurtje moet groei-
en, leren drinken, zijn warmte behou-
den, enzovoort.  Dat gebeurt nu overal 
te lande, maar het is niet mogelijk om 
de kinderen gedurende die wekenlange 
periode bij de ouders te laten verblijven 
en tegelijk de nodige veiligheid te ga-
randeren, onder andere via monitoring 
van de vitale functies en onmiddellijke 
beschikbaarheid van een deskundige. 
Daarom moet de moeder enkele dagen 
na de partus naar huis. 

Nochtans tonen diverse studies het 
gunstige effect van de ‘Neonatal  
Family-Centered Care’ aan: het kind 
groeit en ontwikkelt zich beter, de borst-
voeding verloopt vlotter, de opname 
verkort en het risico van heropname 

daalt. Een lange scheiding heeft ook 
negatieve gevolgen voor de moeder: 
er bestaat meer kans op een postnatale 
depressie, kinderverwaarlozing en mis-
handeling. Omgekeerd is aangetoond 
dat ouders die deelnamen aan een ‘Fa-
mily-Centered Care-programma’ een 
betere binding vertonen met hun baby. 
Deze benadering brengt besparingen 
met zich mee voor het gezondheidsbud-
get, ook omdat de emotionele toestand 
van de ouders er wel bij vaart.

Naar kabinet-De Block
Het AZ MOL heeft zich niet beperkt tot 
het inrichten van kamers met monito-
ring, incubator en nabijheid van een ne-
onataal zorgteam. Het ziekenhuis richt 
zich ook tot minister De Block om dit 
concept in het terugbetalingssysteem 
te implementeren voor alle baby’s die 
tussen 32 en 36 zwangerschapsweken 
geboren worden en door specifieke me-
dische behoeftes aankijken tegen een 
lang ziekenhuisverblijf. ❚

Pascal Selleslagh

Het AZ Mol heeft twee kamers kunnen creëren waar
ouders bij hun premature baby kunnen overnachten.  
Hiermee komt het ziekenhuis tegemoet aan een  
tekortkoming die het welzijn van zowel de ouders  
als het kind in het gedrang brengt.
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❚ 31 MEI: WERELDDAG ZONDER TABAK ■

Tabak doodt!

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS
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S igaretten, sigaren, pijp, water-
pijp, snus, kretek, cannabis… ro-
ken, pruimen of snuiven. Tabak 

doodt in al zijn vormen! Kankers, aan-
doeningen aan de luchtwegen en cardio-
vasculaire ziekten (aan hart en bloedva-
ten) zijn de belangrijkste gevolgen van 
roken. In ons land blijft roken de belang-
rijkste oorzaak van kanker en vroegtijdig 
overlijden, ongeacht op welke manier de 
tabak verbruikt wordt!
Als men gemiddeld één sigaretten per dag 
rookt, stijgt het risico op vroegtijdig over-
lijden met 64%, zelfs met 87% voor wie 
tussen één en tien sigaretten per dag rookt. 
Dit hebben onderzoekers van het Ameri-
kaanse National Cancer Institute (NCI) kun-
nen vaststellen. Er bestaat dus niet zoiets 
als ‘onschuldig’ roken. Bij elke trek van een 
sigaret komen duizenden toxische chemi-
sche bestanddelen in het bloed terecht. 

Ter gelegenheid van de Werelddag zon-
der tabak op 31 mei, en voor het 8e op-
eenvolgende jaar, openen verschillen-
de Belgische ziekenhuizen hun deuren 
voor de 23% rokende Belgen om raad 
te krijgen van professionelen uit de ge-
zondheidszorg en deel te nemen aan 
sensibiliseringstests. Deze gezamenlijke 
inspanning heeft slechts één doel: ro-
kers motiveren om volledig te stoppen 
met roken en ze ondersteunen bij deze 
beslissing met de hulp van professione-
len uit de gezondheidszorg. 

Eén roker op vijf wil stoppen met roken 
nadat hij de sensibilisatietests heeft ge-
daan. Stoppen met roken is een complex 
proces en een grote uitdaging voor ro-
kers. Om gemakkelijker van de versla-
ving af te raken, moet men zich laten 
helpen! 

Een studie heeft aangetoond dat rook-
stopmedicatie in combinatie met de 
hulp van een professionele zorgverlener 
(arts, apotheker, tabakoloog…) bijna 3 
keer doeltreffender is dan stoppen met 
roken zonder hulp. 97% van de rokers 
die trachten om alleen te stoppen, begint 
binnen het jaar opnieuw te roken. 

Er wordt vaak te weinig aandacht ge-
schonken aan het belang van stoppen 
met roken. De voordelen worden on-
derschat en treden nochtans snel op: 
koolstofmonoxide is op 24 uur uit het 
bloed verdwenen, waardoor het zuur-
stoftransport opnieuw normaliseert, de 
verstoring van de bloedplaatjes is na 
twee weken hersteld (alle bloedplaatjes 
worden na een periode van 15 dagen 
vernieuwd). Op tijd stoppen is dus zeer 
belangrijk. 

Als men stopt met roken op veertigjarige 
leeftijd, heeft men nog dezelfde levens-
verwachting als iemand die nooit ge-
rookt heeft. Ook als men later stopt, le-
vert dit nog voordelen op, minder maar 
nog steeds aanzienlijk. Volgens specia-
listen vereist nicotineverslaving dezelf-
de medische behandeling als andere 
risicofactoren voor ziektes zoals arteriële 
hypertensie, diabetes of hypercholes-
terolemie. Rookstopmiddelen zijn doel-
treffend en beide beschikbare middelen, 
medicatie en psychologische bijstand, 
vullen elkaar aan.❚

Nathalie Evrard
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Is koken altijd uw passie geweest of 
waren het uw patiënten die u hebben 
laten beseffen hoe belangrijk koken 
wel is?
Prof. Kristel De Vogelaere: Ik kook graag 
in mijn vrije tijd, het maakt me geluk-
kig. Maar na het succes van mijn eerste 

kookboek, ‘Lekker eten na een maag-
verkleining’, waren het wel mijn pati-
enten die me hebben aangespoord om 
dit tweede boek te schrijven. Het heeft 
twee delen: deel 1 gaat over obesitas 
en overgewicht, en in deel 2 geef ik en-
kele van mijn recepten, die zoals altijd 
gezond en heel lekker zijn. In mijn dage-
lijkse medische praktijk krijg ik niet al-
leen te maken met volwassenen, maar 
ook met kinderen en tieners die overge-
wicht en obesitas hebben. Ze stellen me 
dan ook een heleboel vragen over ge-

zonde voeding. Als arts en moeder van 
drie kinderen vind ik het mijn taak om 
ouders en alle andere personen die zich 
met kinderen bezighouden, te wijzen 
op de obesitasepidemie die aan het op-
rukken is, en hen te waarschuwen voor 
het reële, maar volslagen onderschatte 
gevaar dat vooral de gezondheid en het 
leven van onze kinderen bedreigt, als 
we niets ondernemen. 

Is zelf koken voor het gezin een goed 
recept tegen overgewicht?

Je kind betrekken bij het boodschappen 
doen en bij gezond koken is al een heel 
belangrijke eerste stap. Het versterkt 
ook de band tussen gezinsleden. Kinde-
ren erven immers niet alleen de talenten 
van hun ouders, maar ook de slechte ge-
woonten. Je kinderen op de goede weg 
zetten is dus van groot belang. 

Is het mogelijk om lekker te koken en 
tegelijk te zorgen voor een even-
wichtige voeding?

Als een kind in volle groei is, heeft het 
drie maaltijden per dag nodig, en twee 
gezonde tussendoortjes, een tienuurtje 
en een vieruurtje. Als ouders daar een 
gewoonte van maken, zijn kinderen 
niet geneigd om zich op vetrijke of sterk  
gesuikerde snacks te storten.

Voor sommige huisartsen zijn 
gewicht en overgewicht weleens 
taboeonderwerpen… Hangt het ook 
niet in hoge mate van hun preventie-
ve rol af dat beginnend overgewicht 
mettertijd geen obesitas wordt? 

Het klopt dat er niet zo vaak wordt ge-
sproken over obesitas en overgewicht bij 
kinderen, misschien omdat het een chroni-
sche ziekte is, die nu wel plots enorm piekt. 
We zijn daar onvoldoende op voorbereid. 
Het is dan ook belangrijk dat huisartsen 
het probleem van obesitas en overgewicht 
bij kinderen erkennen en dat ze er open 
over praten met jongeren en hun ouders. 

Wat kan de huisarts doen in de strijd 
tegen obesitas?

Op dit ogenblik heeft naar schatting 19 
tot 50% van de kinderen in Europa over-
gewicht en lijdt 8 tot 30% aan obesitas; 
het verschilt volgens de bevolkings-
groep. En die trend zet zich nog door! We 
kunnen niet lijdzaam blijven toekijken 
als artsen, huisartsen en specialisten. De 
rol van de huisarts in de preventie is cru-
ciaal, en dit begint al in de kindertijd van 
de patiënten. Het is de rol van de huis-
arts om dat te coördineren. 
Voorts moet hij bij kinderen met over-
gewicht zeker bedacht zijn op andere 
ziekten. Huisartsen moeten daarbij een M

S
11

65
4N

❚ BOEK ■

      Overgewicht voorkomen begint bij de  allerjongsten
Professor Kristel De Voge-
laere, abdominaal en bari-

atrisch chirurg in het Edith 
Cavell-ziekenhuis in Ukkel, 
heeft een tweede boek ge-
schreven, dat zopas ook in 
het Frans is vertaald. We 

serveren enkele lekkere 
brokjes uit de tête-à-tête 
die we hadden met deze 

dame, die naast chirurg ook 
moeder is, die graag samen 

met haar kinderen kookt, 
en die deze passie wil door-
geven aan andere ouders. 

Op die manier wil Kristel De 
Vogelaere voorkomen dat 
kinderen ten prooi vallen 

aan obesitas en alle medi-
sche gevolgen en psychi-

sche problemen van dien.

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

Het endogene testosterongehalte 
neemt geleidelijk af met de leef-
tijd, en mannen met een laag 

testosterongehalte lopen een hoger ri-
sico op cardiovasculaire aandoeningen. 
We weten niet of er een causaal verband 
is, of of dit te maken heeft met de alge-
mene toestand van de patiënt zelf, ook 
al komt het bij een sterk verlaagd tes-
tosterongehalte vaak voor dat mannen 
symptomen vertonen zoals een verlies 
van mobiliteit, afname van de seksuele 
functie en verlies van energie. In deze 
omstandigheden lijkt de substitutie van 
testosteron interessant te zijn, wat in 
verschillende recente studies – overi-
gens zonder veel succes – is onderzocht, 
met name op het vlak van levenskwali-
teit. Eén van de verklaringen voor deze 
weinig bemoedigende resultaten kan 
zijn dat de deelnemers aan deze studies 

voor het grootste deel wel een laag tes-
tosterongehalte hadden, maar weinig of 
zelfs geen symptomen hadden.

Een Amerikaans team (1) heeft zich daar-
om gericht op de categorie van sympto-
matische patiënten (verlies van libido, 
verlies van mobiliteit, vermoeidheid), 
boven de 65 jaar, en met een testos-
terongehalte van < 275ng/dl (tweemaal 
gemeten). Ze verdeelden de 790 deel-
nemende mannen in 3 studies: Sexual 
Function, Physical Function en Vitality.
De resultaten van een supplement in 
de vorm van een testosterongel versus 
placebo zijn (licht) positief. Het testos-
terongehalte werd opgetrokken tot het 
gemiddelde gehalte van mannen tus-
sen 19 en 40 jaar, en de seksuele func-
tie verbeterde lichtjes. Maar de auteurs 
merkten bij de individuele studies geen 

enkele significante (maar wel numerie-
ke) verbetering in de mobiliteit en de 
vermoeidheid. Bij samenvoeging van de 
3 studies wordt wel significantie bereikt.
Het is daarentegen wel geruststellend 
dat de bijwerkingen nauwelijks een rol 
spelen, dat de hemoglobine- en PSA- 
gehaltes niet veranderen, en dat niets 
wijst op een risico voor de prostaat of 
op een cardiovasculair risico. Maar de 
studie liep slechts over een jaar, en dat 
is niet lang genoeg om deze twee para-
meters in te schatten. Het doet op zich 
ook geen afbreuk aan een recente me-
ta-analyse en de grote observatiestudies 
die hebben aangetoond dat het risico op 
cardiovasculaire events toeneemt nadat 
een testosteronbehandeling is opgestart. 

De belangrijkste beperking van deze – 
overigens met de grootste wetenschap-
pelijke ernst uitgevoerde – studie is dat 
van de 51.085 gescreende mannen er 
50.295 niet werden opgenomen omdat 
ze niet voldeden aan de inclusievoor-
waarden. Dat zou kunnen betekenen 
dat het aantal mannen voor wie de be-
handeling gunstig kan zijn, erg beperkt 
is. Bovendien hadden de deelnemers 
die wel werden opgenomen vaak dia-
betes, obesitas of hypertensie, en 20% 
had een slaapapneusyndroom. We kun-
nen ons daarom, samen met de auteur 
van het redactioneel commentaar in de 

Moet men mannen met een 
laag endogeen testosteron-

gehalte testosteron voor-
schrijven? Het is een vraag 
die de moeite waard is om 

over na te denken, als men 
weet dat het aantal voor-

schriften voor testosteron 
in de Verenigde Staten in de 

laatste 20 jaar vervijfvoudigd 
is, en dat 3% van de mannen 

boven de 40 wordt behan-
deld met een testosteron-

substituut. Oorzaken daar-
van zijn het grotere aantal 
diagnoses van testosteron-

tekort met de verouderende 
bevolking, de media-aandacht 

voor het voorschrijven van 
testosteron en de beschik-
baarheid van interessante 
galenische formuleringen. 

Dit artikel is nummer 7 in de 
lijst van artikels die in 2016 
werden gepubliceerd en die 
nuttig zijn voor de huisarts-

geneeskunde, een ‘hitparade’ 
opgesteld door Amerikaanse 
experts. In het artikel wordt 
ook de vraag gesteld of deze 

situatie terecht is.

❚ DE 10 NUTTIGSTE ARTIKELEN VAN 2016 VOOR DE DAGELIJKSE  
PRAKTIJK VAN DE HUISARTS (4/10) ■

De beslissing om testosteron voor 
te schrijven wordt genomen na 

een gesprek met de patiënt over de 
voor- en nadelen. Ja? Of nee?
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      Overgewicht voorkomen begint bij de  allerjongsten
steunpilaar en een vertrouwenspersoon 
zijn voor kinderen en ouders.

Uw nieuwe boek is leuk,  
maar ook nuttig…

Toen ik het schreef, wou ik er vooral 
geen dieetboek van maken. Ik wou me 
direct tot de ouders van kinderen richten 
en ze een leidraad geven om samen een 
gezonde levensstijl te bereiken. 
Wetenschappelijk is het boek gebaseerd 
op de principes van de voedselpiramide, 
de adviezen van het ViGez (Vlaams in-
stituut voor Gezondheidbevordering en 
ziektepreventie) en de richtlijnen van de 
Hoge Gezondheidsraad. Het boek is nu 
beschikbaar in het Nederlands, het Frans 
en het Engels, bij Uitgeverij Lannoo. 

Wat zijn in België de regels voor 
bariatrische chirurgie bij kinderen en 
adolescenten?

De terugbetalingsvoorwaarden voor ba-
riatrische ingrepen bij volwassen gelden 
niet voor kinderen en adolescenten.
In ons land kunnen patiënten pas van-
af 18 jaar terugbetaling krijgen. Er zijn 
dus niet echt regels om een ingreep te 
kunnen doen bij kinderen of tieners; je 
hebt eerder richtlijnen, en die verschillen 
naargelang het ziekenhuis. 
Vanzelfsprekend mag zo’n ingreep 

slechts uitzonderlijk plaatsvinden bij kin-
deren of jongvolwassenen, als alle con-
servatieve behandelingen gefaald heb-
ben, en pas na positief advies van een 
multidisciplinair team. 

Verwacht u dat die leeftijdsgrens zal 
dalen?

Het vergt moed van een ouder om de 
stap naar de chirurg te zetten nadat je er 
alles aan hebt gedaan om je kind te laten 
afvallen en niets gewerkt heeft. 
In elk geval neemt obesitas toe, en niet 
alleen bij volwassenen, maar zelfs nog 
meer bij kinderen. Ik vrees dan ook dat 
er steeds meer verzoeken om bariatri-

sche ingrepen bij jongvolwassen zullen 
komen.
Maar bovenal hebben zowel ouders als 
artsen een proactieve rol en moeten we er-
voor zorgen dat het niet tot zulke situaties 
komt, zowel voor de gezondheid als voor 
het geluk van onze kinderen en van onszelf. 
France Dammel

New England (2), afvragen wat er van 
deze patiënten zou zijn geworden als 
ze gewoon op een intensieve manier 
behandeld waren geweest voor hun 
comorbiditeit.

Hoe dan ook, deze studie heeft de ver-
dienste dat ze op een wetenschappelij-
ke manier het debat aangaat over de 
substitutiebehandeling, waarvan het 
(zwakke) voordeel aangetoond lijkt te 
zijn, evenwel na een korte blootstel-
ling. Ze zou moeten leiden tot specifie-
ke studies van langere duur. Dat alleen 
kan ons een formeel antwoord bezor-
gen, net zoals dat voor vrouwen is ge-
beurd in de Women’s Health Initiative 
Study. ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez
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V an alle door teken overge-
brachte vectorziekten is teken-
meningo-encefalitis de enige 

waarvoor een vaccin bestaat. Deze 
ziekte komt voor in een heel groot deel 
van de wereld, van Centraal-Europa tot 
in de uithoeken van Eurazië, langs de 
Amoer-rivier en de monding ervan in de 
zee van Okhotsk. En zelfs nog verder, tot 
in het noorden van Japan. De schuldige? 

De teek. Teken dragen het virus over op 
de mens. De teek Ixodes ricinus leeft in 
het midden en noorden van Europa. De 
Ixodes persulcatus in Eurazië, waar hij 
concurreert met de Haemaphisalis punc-
tata en Haemaphisalis concinna. Zones 
waar de twee Ixodes samen voorkomen, 
zijn het noordoosten van Europa, Kare-
lië in Rusland, het oosten van Estland 
en Letland. Deze teken zijn vectoren van 
een RNA-virus genaamd het TBE-virus, 
dat ook wel meningo-encefalitisvirus of 
TME-virus wordt genoemd. Ze behoren 
tot de familie van de Flaviviridae, ge-
slacht Flavivirus, waarvan sommige le-
den welbekend zijn: gele koorts, dengue 
en Japanse encefalitis.

Reservoirs en 
comaaltijden
Knaagdieren zoals veldmuizen en 
woelmuizen zijn natuurlijke reservoirs 
van het virus. Maar de viremieduur is 
kort – minder dan zeven dagen – en 
ontoereikend om aan de behoeften 
aan ‘besmettelijkheid’ van de meeste 
niet-besmette teken te voldoen. Maar 

de natuur heeft daar iets op gevonden, 
met een proces dat zorgt voor een ef-
ficiëntere circulatie van het virus: de 
synchronisatie van de maaltijden van 
de larven en de nimfen, ook wel co-
maaltijd genoemd. Als de nimfen tege-
lijk met de gezonde larven worden op-
gegeten, geven ze op het lichaam van 
een niet-viremisch of zwak viremisch 
knaagdier hun virussen vrij in de mi-
crocirculatie van het dier. Op die ma-
nier ‘vergiftigen’ ze de door de larven 
geconsumeerde maaltijd. Die geraken 
uiteindelijk besmet. De teken blijven 
heel hun leven geïnfecteerd en vormen 
op die manier een belangrijk virus-
reservoir, naast de knaagdieren. 

Het virus wordt op de mens overgedragen 
door een beet van de teek. Die overdracht 
gebeurt onmiddellijk, aangezien het virus 
al aanwezig is in de speekselklieren. An-
ders dan het tekenencefalitisvirus wor-
den de bacteriën Borrelia burgdorferi van 
de ziekte van Lyme overgedragen binnen 
24 uur bij de Europese teek Ixodes ricinus 
en binnen 72 uur bij de Amerikaanse teek 
Ixodes scapularis. Na besmetting ver-
oorzaakt het tekenencefalitisvirus bij de 
mens niet systematisch de ziekte. Slechts 
een derde van de patiënten heeft last van 
symptomen. De evolutie van het klinische 
beeld verloopt in twee fasen.

Klinisch beeld
Na enkele dagen incubatie (vier tot veer-
tien dagen), waarin het virus repliceert in 
de huid en de regionale ganglia, treedt 
een eerste viremie op. Die veroorzaakt 
manifestaties van het griepachtige type: 
koorts, hoofdpijn, vermoeidheid, spier-
pijn, misselijkheid. Daarna verdwijnen 
de symptomen spontaan, gevolgd door 
een stilte van enkele dagen, vergelijk-
baar met de verraderlijke, korte rustpe-
riode bij een laesie van Dieulafoy. De  
virussen gebruiken deze periode om te 
repliceren in de gliacellen. Dan verschijnt 
een tweede viremie, dit keer ter hoogte 
van het centrale zenuwstelsel, die mani-
festaties veroorzaakt van het type me-
ningitis (waarvan de ernst kan variëren), 

van het type meningo-encefalitis (met de 
gevreesde gevolgen) of in zeldzamere ge-
vallen van het type myelitis.

Epidemiologie
Inheemse ziekten bij mensen zijn in België 
nog niet beschreven. De tot hiertoe gere-
gistreerde gevallen werden ingevoerd 
door reizigers. Het gaat om zes gemelde 
gevallen van 2012 tot 2015, waarvan er 
vijf een neurologische presentatie had-
den (Referentielaboratorium, ISP-WIV, 
Brussel). Ze waren afkomstig uit Oosten-
rijk, Noorwegen, Zweden, Finland, Kir-
gizstan en Tsjechië. Eén ingevoerd geval 
werd gediagnosticeerd in 2016 (Referen-
tielaboratorium, Instituut voor Tropische 
Geneeskunde, Antwerpen).
In Nederland werd recent het eerste in-
heemse geval ontdekt, in juli 2016 in de 
buurt van Utrecht.

Kortom, het is belangrijk Belgische rei-
zigers die vertrekken naar risicozones 
in endemische landen te informeren 
over de noodzaak van een optimale be-
scherming tegen tekenmeningo-ence-
falitis. Uiteraard is het altijd nuttig om 
aanvullende maatregelen te nemen: 
beschermende kledij dragen, eventueel 
geïmpregneerd met insectenwerende 
of mijtendodende middelen, en zichzelf 
systematisch inspecteren na blootstel-
ling. Maar alleen vaccinatie kan een 
maximale bescherming garanderen. Dit 
vaccin beschermt niet tegen de ziekte 
van Lyme.

Reizigers
De aanbevelingen voor vaccinatie zijn 
gericht op de volgende doelgroepen:
• humanitaire medewerkers in 

landelijke gebieden;
• kampeerders;
• leden van jeugdbewegingen;
• golfers;
• wielrenners en andere sporters in 

landelijke gebieden;
• ecotoeristen;
• wandelaars die regelmatig  

in de bossen gaan wandelen.

❚ REIS- EN IMPORTZIEKTEN ■

Tekenmeningo-encefalitis
In het kader van de conferenties van de Clinique du 
Bois de la Pierre in Waver gaven dr. Victor Luyasu 
(UCL/IREC/EPID) en dr. Yves Van Laethem (CHU St-
Pierre, Brussel) op 19 april laatstleden een update in 
verband met de vaccins tegen tekenmeningo-encefallitis 
en ACWY-meningitis. Voor reizigers, de belangrijkste 
actoren in deze nieuwe bepalingen, rijst er een 
essentiële vraag: met welke praktische tips moeten 
ze rekening houden en wat zijn de voordelen hiervan 
wat betreft de duur van de bescherming?  In dit artikel 
overlopen we de nieuwe gegevens die aan bod kwamen 
in de uiteenzetting over tekenmeningo-encefalitis.
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In risicozones moet men niet-gepasteuri-
seerde melk of kaas van geiten, schapen 
of koeien vermijden en ermee rekening 
houden dat teken actief kunnen blijven 
tot een hoogte van 1.500 meter. Indien 
iemand bij terugkeer koorts heeft, moet 
het verloop van de reis in een endemisch 
land worden vermeld en moet melding 
worden gemaakt van een eventuele te-
kenbeet. Dit alles helpt de etiologie van 
de koorts nauwkeurig te bepalen. 

Vaccinatie en 
beschermingsduur 
Het vaccin is beschikbaar in twee  
vormen:
• de juniorvorm, voor kinderen van 

1 tot 16 jaar, heeft een volume van 
0,25ml;

• de volwassen vorm kan worden 
gebruikt vanaf 17 jaar en heeft een 
volume van 0,50ml.

De vaccinatiekalender ziet er als volgt 
uit:
• eerste injectie op dag 0;
• tweede injectie tussen één en drie 

maanden;
• derde injectie tussen vijf en twaalf 

maanden na de tweede dosis.
De bescherming bedraagt drie jaar.  
Herinenting na drie jaar bij personen 
jonger dan zestig jaar garandeert een 
bescherming van vijf jaar. Bij zestigplus-
sers is dat slechts drie jaar.
Als iemand op korte termijn vertrekt, is 
een versneld schema mogelijk: 
 - eerste injectie op dag 0;
 - tweede injectie op dag 14;
 - derde injectie: tussen vijf en twaalf 

maanden na de tweede dosis.

De immunologische gegevens tonen aan 
dat als de twee eerste doses werden toe-
gediend binnen de vastgestelde termijn, 
het niet absoluut noodzakelijk is om het 
programma te herbeginnen indien men 
de derde injectie vergeet. Zelfs met een 
langdurige onderbreking – langer dan 
vijf tot tien jaar – volstaat het om een 
inhaaldosis toe te dienen om opnieuw 
beschermd te zijn. ❚

Dr. Victor Luyasu  
en prof. Annie Robert, 
UCL/IREC/EPID, Brussel

Getting more from good bacteria

Buccaal evenwicht➠

Stammen Lactobacillus rhamnosus VES 001

* C. Dumont1, D. Tiels, H. Levie, C. Cornil, V. Michel, J-P Warzée2

1 Service de Gériatrie, Grand Hôpital de Charleroi, 6061 Montignies-sur-Sambre, Belgique
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Bactobuccal
Lactobacillus rhamnosus VES 001
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21 sticks : 18,50 €
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Tabel 1: Voorbeeld van de vaccinatie van een immunocompetente 
volwassene

Primovaccinatie Dosis Standaardschema
Versneld immunisa-
tieschema

1e dosis 0,5ml Bepaalde datum Bepaalde datum

2e dosis 0,5ml
1 tot 3 maanden na 
de 1e vaccinatie

14 dagen na de 1e 
vaccinatie

3e dosis 0,5ml
5 tot 12 maanden na 
de 2e vaccinatie

5 tot 12 maanden na 
de 2e vaccinatie
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I n een wereld die vaak als individu-
alistisch wordt afgeschilderd, is het 
hartverwarmend dat filantropie op 

een groeiend succes kan rekenen. Dat is 
in ieder geval wat blijkt uit de Jaarlijkse 
Filantropiebarometer die eind april werd 
gepubliceerd door de Koning Boude-
wijnstichting. In 2016 deden twee Belgen 
op drie een gift aan een goed doel, voor 
een gemiddeld bedrag van 165 euro. 

De Koning Boudewijnstichting inventari-
seerde in België niet minder dan 2.275 
filantropische stichtingen van openbaar 
nut, privéstichtingen met een doel van 
algemeen belang en fondsen met een 
maatschappelijke roeping. 82 ervan leg-
den hun jaarrekening neer bij de Natio-
nale Bank van België. Uit deze cijfers kan 
afgeleid worden dat deze verenigingen 
samen activa beheren voor een totale 
waarde van 2,9 miljard euro! Er bestaat 
geen twijfel: de Belg is vrijgevig. 

Gezondheidszorg als 
belangrijkste begunstigde
Wat gebeurt er met dat geld? Het wordt 
besteed aan diverse projecten, bijvoor-
beeld voor de begeleiding van personen 
in een kwetsbare situatie, onderwijs of 
culturele initiatieven. Het is interessant 

vast te stellen dat onder de meest po-
pulaire doelen projecten in de gezond-
heidszorg of het medisch onderzoek 
bovenaan staan bij de bezorgdheden 
van de Belgen die giften doen. Dat mag 
wellicht geen toeval heten als we weten 
dat uitgerekend deze sector zwaar wordt 
getroffen door de besparingsmaatrege-
len van de federale regering. 

Dan volgen de humanitaire projecten 
en ontwikkelingshulp, de strijd tegen 
armoede en sociale onrechtvaardigheid, 
de bescherming van het leefmilieu en 
duurzame ontwikkeling, culturele op-
voeding en bescherming van het erf-
goed. “De filantropische sector is in vol-
le ontwikkeling en wint aan economisch 
belang”, aldus Ivan Van de Cloot, chief 
economist van het Itinera Institute, dat 
de studie uitvoerde in samenwerking 
met de Koning Boudewijnstichting. “Dit 
betekent ook dat het professionalisme 
en daarmee de efficiëntie gevoelig zijn 
toegenomen. Tegelijk zijn de burgers 
zich ervan bewust geworden dat de 
overheid niet alles kan doen. De men-
sen zien leemten die opgevuld moeten 
worden en waartoe ze zelf een bijdrage 
willen leveren, op voorwaarde dat hun 
geld goed besteed wordt.”

Vrijgevigheid wordt 
fiscaal aangemoedigd
In België genieten giften een fiscaal 
aantrekkelijke behandeling. Volgens de 
cijfers van de FOD Financiën deden de 
Belgen in 2014 voor een totaal van 208,2 
miljoen euro aan giften (+ 12,8% ten 
opzichte van het jaar tevoren). In totaal 

konden de dono-
ren niet minder 
dan 93,7 miljoen 
euro recupereren via 
hun belastingaangifte. 

De belastingvermindering bedraagt in-
derdaad 45% van het bedrag van uw 
gift. Om dit voordeel te genieten moet 
evenwel voldaan worden aan bepaalde 
voorwaarden. Enerzijds moet elke gift 
ten minste 40 euro per jaar en per be-
gunstigde vereniging bedragen. Ander-
zijds moet ze bestemd zijn voor een door 
de FOD Financiën erkende vereniging. 
Tot slot moet de begunstigde organisa-
tie een fiscaal attest in de juiste vorm 
afleveren. Hou er rekening mee dat in 
principe enkel giften in geld recht geven 
op een belastingvermindering.

Kunstwerken
Voor kunstwerken wordt evenwel een 
uitzondering gemaakt. Stel dat u bij het 
overlijden van uw tante enkele schilde-
rijen van een Belgisch kunstenaar van 
begin vorige eeuw ontdekt op zolder. 
Het werk heeft een bepaalde handels-
waarde, maar door het te koop te stellen 
zou het kunnen verdwijnen in de collec-
tie van een privéverzamelaar en zouden 
uw kinderen de schilderijen misschien 
nooit meer kunnen bewonderen. Een 
gift doen zou een oplossing kunnen zijn 
voor dit dilemma. 

U kunt ook voor kunstwerken een be-
lastingvermindering genieten op drie 
voorwaarden. Ten eerste moeten de gif-
ten gebeuren aan rijksmusea, gemeen-

schappen, gewes-
ten, provincies, ge-

meenten en openbare  
centra voor maatschap-

pelijk welzijn, op voor-
waarde dat die openbare 

machten ze voor hun musea 
bestemmen. Ten tweede moet 

het om kunstwerken gaan waarvan 
de minister van Financiën erkend heeft 
dat zij behoren tot het roerend cultureel 
erfgoed van het land of dat zij interna-
tionale faam genieten. Tot slot moet de 
minister van Financiën hun geldwaarde 
hebben vastgesteld. 

Als het werk aan die criteria voldoet, 
kunt u twee vliegen in één klap slaan: 
enerzijds recupereert u een deel van de 
waarde van het werk via de belasting-
vermindering, anderzijds zal het werk 
in een museum tentoongesteld worden 
dat u zult kunnen bezoeken in de weten-
schap dat het werk uit het familiepatri-
monium afkomstig is. 

Grensoverschrijdende 
giften
De situatie is relatief eenvoudig voor gif-
ten in België, maar dat kan niet gezegd 
worden van grensoverschrijdende gif-
ten. De lidstaten van de Europese Unie 
kennen geen belastingvoordeel toe 
voor giften waarvan de begunstigden 
zich niet op hun grondgebied bevinden. 
Nochtans zouden steeds meer burgers 
financiële steun willen verlenen aan 
goede doelen buiten hun eigen land: 
een opvangproject voor vluchtelingen 
aan de oevers van de Middellandse Zee, 

Loont vrijgevigheid?

Bij de goede doelen 
zijn projecten rond 
gezondheidszorg en 

medisch onderzoek het 
meest populair bij de 

Belgen. 

België kan bogen 
op een traditie van 
filantropie. Zo blijkt 

ook uit de laatste 
cijfers van de Koning 

Boudewijnstichting. Uw 
naaste helpen is alles 

behalve geld over de balk 
gooien. Het wordt ook 
fiscaal aangemoedigd, 
biedt de mogelijkheid 

om concrete projecten 
te volgen en is wettelijk 

goed geregeld. Twee 
voorbeelden van 

totaal verschillende 
werkwijzen: giften en 

impactbeleggingen.
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Loont vrijgevigheid?

een fonds dat universiteitsbeurzen ver-
strekt in Ierland of een project voor de 
bescherming van het architecturaal erf-
goed in Centraal-Europa zou net zo goed 
Belgische donoren kunnen overtuigen. 

De ongelijke behandeling druist in tegen 
het beginsel van vrij verkeer zoals vast-
gelegd in de Europese verdragen. De 
Europese Commissie is zich volkomen 
bewust van het probleem en maant de 
lidstaten aan hun wetgeving aan te pas-
sen. Maar het wetgevend proces vergt 
tijd… en het thema kan bezwaarlijk als 
een prioriteit op de agenda van de na-
tionale regeringen worden beschouwd. 
Uiteindelijk is het een privé-initiatief 
dat de zaken in handen nam door giften 
tussen de 19 lidstaten van de Europese 

Unie te vergemakkelijken: het gaat om 
het netwerk Transnational Giving Eu-
rope (TGE), dat ook in België actief is in 
nauwe samenwerking met de Koning 
Boudewijnstichting. 

Dit netwerk begeleidt donoren met alle 
informatie over de juridische en fiscale 
regels van grensoverschrijdende giften. 
Zo kunt u een optimale fiscale behande-
ling genieten, ook al verblijft de begun-
stigde van uw gift niet in België. Mo-
menteel is het TGE-netwerk al actief in 
verscheidene filantropische domeinen, 
waaronder de museumsector en die van 
hogescholen en universiteiten. In België 
geniet ook de gezondheidssector de ex-
pertise van TGE: onderzoek tegen kan-
ker, aidspreventie, tandzorg voor kansar-
men, begeleiding van volwassenen met 
autisme, enz. 

Impactbeleggingen
Vrijgevigheid kan nog andere vormen 
aannemen dan giften. Per definitie is een 
gift een operatie waarbij de donor vrij-
willig en kosteloos afstand doet van een 
roerend of onroerend goed. De eventu-
ele financiële tegenprestatie die hij via 
een belastingvermindering kan krijgen 
is nooit de belangrijkste beweegreden 
van een gift. 

Wel is het volkomen mogelijk om het fi-
lantropische doel van een sociaal werk 
te combineren met een klassieke beleg-
ging, met het oog op financiële meer-
waarde voor de belegger en dan voor 
de begunstigde sociale verenigingen. 
Dit soort beleggingen worden meestal 
onder de noemer ‘impactbelegging’ of 
Social Impact Investing samengebracht. 
Het gaat om beleggingsproducten die 
rechtstreeks concrete en financiële steun 
verlenen aan projecten met een sociaal 
doel. 

In België heeft zich een bedrijf met een 
opvallend innoverend businessmodel 
gespecialiseerd op deze markt: Funds 
For Good. Het betreft geen ngo en geen 
vzw, maar een commerciële vennoot-
schap die beveks en beleggingsfondsen 
op de markt brengt waarbij een deel van 
de inkomsten wordt bestemd voor de 
financiering van filantropische micro-
projecten. De firma heeft 6 personen in 
dienst en wordt geleid door drie venno-
ten die allen meer dan 15 jaar ervaring 
hebben in ondernemerschap, consul-
tancy, financiering of vermogensbe-
heer. Nog een bewijs van de ernst van 
het businessmodel: de raad van bestuur 
van Funds For Good wordt voorgezeten 
door niemand minder dan Pierre-Olivier  
Beckers, de vroegere CEO van groep 
Delhaize en vandaag ook voorzitter van 
het Belgische Olympisch Comité. 

Wat biedt Funds For Good? Het gamma 
bestaat uit een aantal beleggingsfond-
sen (momenteel vier) onder de hoede 
van gereputeerde beheerders: Banque 
de Luxembourg Investments en Capri-
corn Venture Partners. 

Elk van deze fondsen volgt de principes 
van duurzaam beleggen en beschikt over 
een certificering van het Forum Ethibel. 
Zij volgen elk hun eigen beleggingsstra-
tegie: groene energie, opkomende mark-
ten, enz. Als belegger kiest u dus een of 
meerdere fondsen die het best aanslui-
ten bij uw eigen doelstellingen. 

Tot nu toe niks revolutionairs in verge-
lijking met andere SRI-fondsen (maat-
schappelijk verantwoord beleggen) die al 
beschikbaar zijn op de Belgische markt. 
Funds For Good onderscheidt zich van 
de concurrentie met de verdeling van de 
inkomsten. De belegger hoeft zich ner-
gens zorgen over te maken: alle door zijn 
beleggingen gegenereerde inkomsten 
komen hem van rechtswege toe, net als 
in het geval van klassieke fondsen en be-
veks. Het is de vennootschap Funds For 
Good zelf die zich ertoe verbindt om een 
deel van haar eigen inkomsten over te 
maken aan sociale projecten. En dat is 
wel innoverend. 

Elk jaar verbindt Funds For Good zich er-
toe om 50% van haar winst (met een mi-
nimum van 10% van haar omzet) over te 
maken aan de Stichting Generation For 
Good. Die besteedt het geld aan de be-
geleiding van micro-ondernemingen in 
de vorm van renteloze leningen. De be-
doeling is om mensen in een moeilijke 
situatie en uitgesloten van de traditione-
le kredietcircuits te helpen om hun eigen 
professioneel project op te zetten. 

Micro-ondernemingen
Volgens Marc Verhaeren, een van de  
directeurs-vennoten van Funds For 
Good, is het op termijn de bedoeling om 
5.000 personen te helpen met het opzet-
ten van hun eigen micro-onderneming 
in België. Wie zijn de begunstigden? 
“Mensen werden geconfronteerd met 
tegenslag in het leven, vluchtelingen of 
iedereen die een moeilijke periode door-
maakt.” De zo toegekende leningen kun-
nen oplopen tot 5.000 euro per project. 
De begeleiding is echter niet beperkt tot 
leningen, aangezien het personeel van 
Funds For Good ook tijd uittrekt voor 
coaching, hulp bij de ontwikkeling van 
marketingtools, enz. 

De begunstigde projecten situeren zich 
in zeer diverse sectoren zoals hore-
ca, schrijnwerkerij, transport, haartooi.  
Beleggers kunnen de rechtstreekse im-
pact van hun beleggingen volgen in 
gedetailleerde verslagen. De kosten 
voor de belegger bedragen nul, want de 
fondsen rekenen geen extra kosten aan 
in vergelijking met klassieke beleggings-
producten.  ❚

Albin Wantier
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De Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be 
Transnational Giving Europe: www.transnationalgiving.eu
Funds For Good: http://www.fundsforgood.eu/ 

I n België bedraagt de 
belastingvermindering voor 
giften 45% van het gestorte 

bedrag (vermeld op het attest).
Dit bedrag mag echter niet hoger 
liggen dan: 
• hetzij 10% van het netto-

inkomen,
• hetzij 376.350 euro (aanslagjaar 

2017 – inkomsten en 2016 en 
aanslagjaar 2018 – inkomsten 
2017).

U dient altijd het totale bedrag 
van de giften die voldoen aan de 
voorwaarden aan te geven om een 
belastingvermindering te kunnen 
genieten. Het is de administratie 
die desgevallend wettelijke 
beperkingen zal toepassen.

Meer informatie?

Plafonds voor 
belastingvermindering
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Drie restaurants, drie decors
1.  Corneille, Wiemesmeerstraat 105, 3600 Genk. Tel.: 089/35.58.28.  

Alle dagen open van 12u tot 14u30 en van 18u tot 21u30. www.stiemerheide.be.

Zin om de klassieke toer op te gaan? Ga dan naar Genk. Hotel Stiemerheide is 
gelegen in de Limburgse Kempen, grenzend aan het Maasland. Deze zaak is ge-
bouwd in Engelse cottagestijl en heeft het dubbele voordeel van uit te geven op 
een natuurgebied – Nationaal Park Hoge Kempen – en 
een prachtig 18-holes golfterrein – Spiegelven. Van dit 
fantastische zicht kan men genieten vanop het mooie 
terras van restaurant Corneille, genoemd naar de Neder-
landse schilder en stichter van de CoBrA-beweging. De 
keukenbrigade, onder leiding van Jeffrey van der Kwaak, 
staat bekend om zijn verfijnde creaties die de klassieke 
Franse keuken alle eer aandoen. Dagelijks serveren ze 
een viergangenmenu voor 50 euro maar ook gerechten à 
la carte zoals de entrecôte Bordelaise met gepofte sjalot 
en handgesneden frietjes. We houden ook van de uitge-
breide wijnkaart met namen van talentvolle wijnmakers 
(Yves Cuilleron, Louis-Benjamin en Charlotte Dageneau, 
Méo-Camuzet…).

2.  La Petite Production, Gangstraat 5, 1050 Brussel.  
Geen reservatie. Open van dinsdag tot vrijdag van 8u 
tot 17u, en op zaterdag en zondag van 10u tot 16u.

 
Zin in eenvoud? Dat is het scenario van deze ontzettend 
overtuigende Petite Production. Het zeer strakke decor 
geeft charme aan de zaak, met gekleurde formica stoelen 
en muurbekleding in licht hout rond de open keuken. 

De lunch is ongedwongen. Wij hebben gekozen voor de formule ‘Pimp my eggs’ 
(11,50 euro voor de vegetarische versie). De pitch? Twee eieren, voor ons roereieren, 
geserveerd met de groente van de dag, champignons en een salade. Dit lijkt allemaal 
simpel maar de salade in kwestie was uiterst geraffineerd met rucola, kruidkers, gele 
zoetzure biet, radijsjes en verschillende soorten mosterdblad. Een perfecte harmonie 
tussen de smeuïge eitjes en de zurige salade op het bord. En de koffietoets van de 

bieten past perfect bij deze vaak te grondachtige groente. 
Ook een bijzondere vermelding voor de luchtige brownie 
(5,50 euro) met crème anglaise als dessert.

3.  La Dernière Pièce, rue du Baty 61, 5350 Evelette. Tel.: 
085/21.55.92. Open van 12u tot 14u  
en van 19u tot 21u, gesloten op woensdag,  
donderdag en zaterdagmiddag. 

Zin in onbewerkt materiaal? La Dernière Pièce is for-
meel en strak ingericht met drie basismaterialen, na-
melijk hout, metaal en beton. Deze prachtige inrichting 
is van de hand van LR Architectes. We worden verleid 
door de mooie raampartijen die uitgeven op de velden, 
de eiken tafels en de zwarte gevelbekleding. De keuken 
van de chef, die bij Li Cwerneu heeft gewerkt, is ver-
dienstelijk. Vooral de kabeljauw die mooi gedecoreerd 
is met een mengeling van kleine uitjes, spinazieblaad-
jes en fijn gesneden peultjes. Ook de filet van wilde 
zalm gravlax met algen en een mayonaise van wasabi 
smaakt heerlijk. De wijnkaart is goed vertegenwoordigd 
met een selectie uit het assortiment van Comptoir des 
vins in Jambes.   
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GASTRONOMIE

Kneepje:  
de perfecte steak volgens Kasper Kurdahl,  
chef van Le Chalet de la Forêt 

Ingrediënten voor 2 perso-
nen… om te genieten tijdens 
een tête-à-tête:
•  300 à 350g vlees (entrecôte, 

ribeye, cube-roll) mooi rijp, 
doorregen en zacht, 

•  2 teentjes look,
•  2 takjes tijm, 
•  100g boter, 
•  olijfolie, fijn zout en fleur 

de sel.

4 gouden regels: 
•  3 keer zout strooien: voor, 

tijdens en na de bereiding,
•  evenveel baktijd als rusttijd,
•  een steak moet mooi 

gekleurd zijn aan de 
buitenkant en rood aan de 
binnenkant,

•  een ijzeren pan gebruiken.

Verwarm de oven voor op 
180°C. Maak een insnijding in 

het vet van het vlees, zonder het vlees zelf te raken. Leg een dun laagje zout op elke 
kant. Verwarm de pan. Voeg 3 eetlepels olijfolie toe. Voeg het vet toe, op een laag vuur. 
Verhoog het vuur tot het maximum en bak het vlees op hoog vuur gedurende een 
tiental seconden. Leg het vlees op een rooster, laat het vet in de pan. Leg het vlees in 
de oven gedurende 3 minuten voor een bereiding ‘saignant’, 4 minuten 30 voor een be-
reiding ‘à point’. Neem het vlees uit de oven en laat het even lang rusten als de gaartijd. 
Maak de pan opnieuw warm. Voeg wat olijfolie toe. Voeg het vlees toe als de olie heet 
is en bak opnieuw. Voeg de helft van de boter toe. Zout het vlees opnieuw, draai het om 
en voeg de look en de tijm toe. Overgiet het vlees met het boter-oliemengsel. Voeg de 
rest van de boter toe. Overgiet het vlees hier telkens opnieuw mee. Opdienen met een 
beetje fleur de sel.



Cijfer: 80 

80… dat is vandaag het aantal Belgische verkooppunten van het initiatief «La Ruche 
qui dit oui». Deze vereniging wil lokale producenten – er is gemiddeld 32km tussen 
de leverancier en de ‘Ruche’ – en consumenten met elkaar in contact brengen via een 
internetsite. Hiermee wil men een virtuele markt creëren waar verschillende produ-
centen samenkomen om hun producten voor te stellen aan de leden. Elke week wordt 
er verkocht. De ‘abeilles’ bestellen en betalen via internet, en kunnen nadien hun 
aankopen afhalen in de ‘Ruche’ waar ze ingeschreven zijn, op een bepaalde plaats en 
een bepaald uur.
 
https://laruchequiditoui.be 

Een mooi terras om een pint te drinken: Contrebande 

Contrebande stelt zich te-
vreden met een bescheiden 
inrichting en slechts twee 
tapkranen – waaruit Lanterne 
vloeit, een bier van de Elsen-
se nanobrasserie L’Ermitage. 
Teleurstellend? Een beetje… 
maar dit wordt gelukkig goed-
gemaakt door een slimme 
selectie bieren op fles: Noisy 
Pale Ale van No Science, Lu-
pulus van Brasserie Les 3 Fourquets, of het uitstekende Saison Cazeau. Troost vindt 
u in een kleine, goed verstopte patio verlicht met lampions. In dit paradijsje kunt u 
rustig degusteren – een mirakel in deze buurt – wanneer de zon van de partij is. 

Contrebande, Fernand Cocqplein 6, 1050 Brussel. Tel.: 02/512.24.66.  
Open van maandag tot zondag van 11u30 tot 1u.

Michel Verlinden
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Duloxetine Mylan 30 mg harde maagsapresistente capsules. Duloxetine Mylan 60 mg harde maagsapresistente capsules. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: 30 mg 
capsules: Elke capsule bevat 30 mg duloxetine (als hydrochloride). Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke capsule bevat 62,1 mg sucrose. 60 mg capsules: Elke capsule bevat 60 mg duloxetine (als hydrochloride). Hulpstof(fen) 
met bekend effect: Elke capsule bevat 124,2 mg sucrose. FARMACEUTISCHE VORM: Harde maagsapresistente capsule. 30 mg capsules: Ondoorzichtige blauwe kap en ondoorzichtige witte romp, ongeveer 15,9 mm lang, 
met de opdruk  ‘MYLAN’ boven ‘DL 30’ in gouden inkt op zowel de kap als de romp. 60 mg capsules: Ondoorzichtige blauwe kap en ondoorzichtige gele romp, ongeveer 21,7 mm lang, met de opdruk ‘MYLAN’ boven ‘DL 60’ 
in witte inkt op zowel de kap als de romp. KLINISCHE GEGEVENS: Therapeutische indicaties: Behandeling van depressieve stoornis. Behandeling van diabetische perifere neuropathische pijn. Behandeling van gegenerali-
seerde angststoornis. Duloxetine Mylan is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen. Dosering en wijze van toediening: Dosering: Depressieve stoornis: De startdosis en aanbevolen onderhoudsdosis is 60 mg eenmaal daags 
met of zonder voedsel. Doseringen hoger dan 60 mg eenmaal daags, tot een maximale dosis van 120 mg per dag zijn in klinische onderzoeken beoordeeld op veiligheid. Er is echter geen klinisch bewijs dat erop wijst dat 
patiënten die niet reageren op de aanbevolen startdosis, baat zouden kunnen hebben bij optitreren van de dosis. Therapeutische respons wordt gewoonlijk na 2-4 weken behandeling waargenomen. Na consolidatie van de 
antidepressieve respons wordt aanbevolen de behandeling gedurende een aantal maanden voort te zetten om terugval te voorkomen. Bij patiënten met respons op duloxetine en met een voorgeschiedenis van herhaalde 
episoden van depressie kan een verdere langetermijnbehandeling met een dosis van 60 tot 120 mg overwogen worden. Gegeneraliseerde angststoornis: De aanbevolen startdosis bij patiënten met gegeneraliseerde angst-
stoornis is 30 mg eenmaal daags, met of zonder voedsel. Bij patiënten met onvoldoende respons dient de dosis te worden verhoogd tot 60 mg, wat de gebruikelijke onderhoudsdosis is bij de meeste patiënten. Bij patiënten 
met comorbide depressieve stoornis is de startdosis en de onderhoudsdosis 60 mg eenmaal daags (zie ook doseringsadvies hierboven). Doses tot 120 mg per dag zijn effectief gebleken en zijn in klinische onderzoeken be-
oordeeld op veiligheid. Voor patiënten met onvoldoende respons op 60 mg kan daarom verhoging tot 90 mg of 120 mg worden overwogen. Verhoging van de dosis dient op basis van klinische respons en verdraagzaamheid te geschieden. Na consolidatie van de respons wordt aanbevolen de 
behandeling gedurende een aantal maanden voort te zetten om terugval te voorkomen. Diabetische perifere neuropathische pijn: De startdosis en aanbevolen onderhoudsdosis is dagelijks 60 mg met of zonder voedsel. Doseringen hoger dan 60 mg eenmaal daags, tot een maximale dosis van 
120 mg per dag toegediend in gelijk verdeelde doses, zijn in klinische onderzoeken beoordeeld op veiligheid. De plasmaconcentratie van duloxetine vertoont grote inter-individuele variabiliteit. Om die reden kunnen sommige patiënten, die onvoldoende reageren op 60 mg, baat hebben bij een 
hogere dosis. De respons op de behandeling dient na 2 maanden te worden geëvalueerd. Bij patiënten met een inadequate initiële respons is een additionele respons na deze periode onwaarschijnlijk. Het therapeutische voordeel dient regelmatig (ten minste iedere drie maanden) opnieuw te 
worden beoordeeld. Speciale patiëntengroepen: Ouderen: Er wordt geen doseringsaanpassing aanbevolen voor oudere patiënten uitsluitend op basis van leeftijd. Echter, voorzichtigheid is geboden, net als met ieder geneesmiddel, bij het behandelen van ouderen, in het bijzonder bij 120 mg 
Duloxetine Mylan per dag voor depressieve stoornis of gegeneraliseerde angststoornis waarvoor beperkte gegevens zijn. Leverfunctiestoornis: Duloxetine Mylan mag niet worden gebruikt bij patiënten met een leveraandoening die leidt tot een leverfunctiestoornis. Nierfunctiestoornis: Voor 
patiënten met lichte of matige nierdisfunctie (creatinineklaring 30 tot 80 ml/min) is geen doseringsaanpassing noodzakelijk. Duloxetine Mylan mag niet worden gebruikt door patiënten met ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min). Pediatrische patiënten: Duloxetine dient niet 
gebruikt te worden bij kinderen en jongeren tot 18 jaar voor de behandeling van depressieve stoornis vanwege zorgen op gebied van veiligheid en werkzaamheid. De veiligheid en werkzaamheid van duloxetine voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis bij pediatrische patiënten 
van 7 - 17 jaar zijn niet vastgesteld. De veiligheid en werkzaamheid van duloxetine voor de behandeling van diabetische perifere neuropathische pijn zijn niet onderzocht. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Stopzetting van behandeling: Plotseling stopzetten dient te worden vermeden. Bij 
stopzetting van de behandeling met Duloxetine Mylan dient de dosering over een periode van tenminste 1 tot 2 weken geleidelijk te worden afgebouwd om de kans op onthoudingsverschijnselen zo klein mogelijk te houden. Indien niet tolereerbare symptomen optreden na een afname van de 
dosering of na stopzetting van de behandeling, kan overwogen worden om de laatst voorgeschreven dosering te hervatten. Vervolgens kan de arts doorgaan met verlagen van de dosering, echter in een langzamere mate. Wijze van toediening: Voor oraal gebruik. Contra-indicaties: Overgevoe-
ligheid voor het werkzame bestanddeel of voor een van de vermelde hulpstoffen. Gelijktijdig gebruik van Duloxetine Mylan met niet-selectieve, irreversibele monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers) is gecontra-indiceerd. Een leveraandoening die leidt tot leverfunctiestoornis. Duloxetine 
Mylan dient niet te worden gebruikt in combinatie met fl uvoxamine, ciprofl oxacine of enoxacine (d.w.z. krachtige CYP1A2 remmers) aangezien de combinatie leidt tot verhoogde plasmaconcentratie van duloxetine. Ernstige nierfunctiestoornis (creatinine klaring <30 ml/min). Start van de be-
handeling met Duloxetine Mylan is gecontra-indiceerd bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie; dit zou tot een verhoogd risico op hypertensieve crisis bij deze patiënten kunnen leiden. Bijwerkingen: a. Samenvatting van het veiligheidsprofi el:  De meest gemelde bijwerkingen bij patiën-
ten behandeld met duloxetine waren misselijkheid, hoofdpijn, droge mond, slaperigheid, en duizeligheid. De meerderheid van de vaak voorkomende bijwerkingen waren echter licht tot matig, traden gewoonlijk op aan het begin van de behandeling en verdwenen meestal, ook al werd de behan-
deling voortgezet. b. Getabelleerde samenvatting van de bijwerkingen: Tabel 1 beschrijft de bijwerkingen gezien uit spontane meldingen en in placebogecontroleerde klinische studies. Tabel 1: Bijwerkingen: Geschatte frequenties: Zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1000, < 
1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1000), zeer zelden (< 1/10.000). Binnen elke frequentiegroep, worden bijwerkingen weergegeven in afnemende mate van ernst. Infecties en parasitaire aandoeningen: Soms: Laryngitis. Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: Anafylactische reactie, Overgevoe-
ligheids-stoornis. Endocriene aandoeningen: Zelden: Hypothyreoïdisme. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Vaak: Verminderde eetlust. Soms: Hyperglykemie (vnl. Gerapporteerd bij diabetische patiënten). Zelden: Dehydratatie, Hyponatriëmie, SIADH6. Psychiatrische aandoeningen: Vaak: 
Slapeloosheid, Agitatie, Verminderd libido, Angst, Abnormaal orgasme, Abnormale dromen. Soms: Suïcidale gedachten5,7, Slaapstoornissen, Tandenknarsen, Desoriëntatie, Apathie. Zelden: Suïcidaal gedrag5,7, Manie, Hallucinaties, Agressie en boosheid4. Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: 

Hoofdpijn, Slaperigheid. Vaak: Duizeligheid, Lethargie, Tremor, Paresthesie. Soms: Myoclonus, Acathisie7, Nervositeit, Stoornis in oplettendheid, Dysgeusie, Dyskinesie, Restless legs syndroom, Slechte kwaliteit van slaap. Zelden: Serotonine syndroom6, Convulsie1, Psychomotorische onrust6, 
Extrapyramidale symptomen6. Oogaandoeningen: Vaak: Wazig zien. Soms: Mydriasis, Visuele stoornissen. Zelden: Glaucoom. Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: Vaak: Tinnitus1. Soms: Duizeling, Oorpijn. Hartaandoeningen: Vaak: Palpitaties. Soms: Tachycardie, Supra-ventriculaire 
aritmie, hoofdzakelijk atriumfi brilleren. Bloedvataandoeningen: Vaak: Bloeddrukverhoging, Blozen. Soms: Flauwvallen2, Hypertensie7, Orthostatische hypotensie2, Perifere kou. Zelden: Hypertensieve crisis6. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Vaak: Geeuwen. Soms: 
Strak gevoel bij de keel, Neusbloeding. Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: Misselijkheid, Droge mond. Vaak: Obstipatie, Diarree, Buikpijn, Overgeven, Dyspepsie, Flatulentie. Soms: Maagdarm bloedingen7, Gastro-enteritis, Oprisping, Gastritis, Dysfagie. Zelden: Stomatitis, Bloed in de 
ontlasting, Ademgeur, Microscopische colitis9. Lever- en galaandoeningen: Soms: Hepatitis, verhoogde lever enzymen (ALT, AST, alkaline fosfatase), Acute leverbeschadiging. Zelden: Leverfalen6, Geelzucht6. Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: Overmatig zweten, Huiduitslag. Soms: 
Nachtelijk zweten, Urticaria contactdermatitis, Koud zweet, Fotosensitiviteit- reacties, Verhoogde neiging tot blauwe plekken. Zelden: Stevens-Johnson Syndroom6, Angioneurotisch oedeem6. Heel zelden: Cutane vasculitis. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: Skeletspier-
pijn, Spierspasme. Soms: Spierstijfheid, Spiertrekkingen. Zelden: Trismus. Nier- en urinewegaandoeningen: Vaak: Dysurie, Pollakisurie. Soms: Urine retentie, Aarzeling om te plassen, Nachtelijk plassen, Polyuria, Verminderde urinestroom. Zelden: Abnormale urinegeur. Voortplantingsstelsel- 
en borstaandoeningen: Vaak: Erectiele dysfunctie, Ejaculatiestoornis, Vertraagde ejaculatie. Soms: Gynaecologische bloedingen, Menstruatie stoornis, Seksuele dysfunctie, Pijn aan de testikels. Zelden: Menopausale symptomen, Galactorroe, Hyperprolactinemie. Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: Vallen8, Vermoeidheid. Soms: Pijn op de borst7, Abnormaal gevoel, Koud aanvoelen, Dorst, Rillingen, Malaise, Warm aanvoelen, Verstoring van het lopen. Onderzoeken: Vaak: Gewichtsafname. Soms: Gewichtstoename, Verhoogde creatine fosfokinase in het 
bloed, Verhoogd kaliumgehalte in het bloed. Zelden: Bloedcholesterol verhoogd. 1 Gevallen van convulsies en gevallen van tinnitus zijn ook gemeld na stopzetten van de behandeling. 2 Gevallen van orthostatische hypotensie en fl auwvallen zijn met name gemeld aan het begin van de behande-
ling. 4 Gevallen van agressie en boosheid zijn voornamelijk gemeld aan het begin van de behandeling of na het stopzetten van de behandeling. 5 Gevallen van suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag zijn gemeld tijdens de behandeling met duloxetine en net na het stopzetten van de behandeling. 
6 Geschatte frequentie van bijwerkingen, gerapporteerd na het op de markt komen, niet waargenomen in placebogecontroleerde klinische onderzoeken. 7 Niet statistisch signifi cant verschillend van placebo. 8 Vallen kwam vaker voor bij ouderen (≥65 jaar). 9 Geschatte frequentie gebaseerd op 
alle klinische onderzoeksdata. c. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Wanneer gestopt wordt met duloxetine (met name bij abrupt stoppen) leidt dit vaak tot onthoudingsverschijnselen. Duizeligheid, gevoelsstoornissen (inbegrepen paresthesie of elektrische-schokachtige sensaties, 
in het bijzonder in het hoofd), slaapstoornissen (inbegrepen slapeloosheid en diepe dromen), vermoeidheid, slaperigheid, agitatie of angst, misselijkheid en/of overgeven, tremor, hoofdpijn, myalgie, overgevoeligheid, diarree, abnormale zweetafscheiding en duizeligheid zijn de meest gemelde 
reacties. In het algemeen geldt voor SSRI’s en SNRI’s dat deze symptomen mild tot matig en zelfbeperkend zijn, hoewel ze bij sommige patiënten ernstig en/of langdurig zijn. Daarom wordt geadviseerd om, wanneer duloxetine behandeling niet langer nodig is, geleidelijk aan te stoppen door 
de dosering langzaam af te bouwen. In de 12 weken acute fase van drie klinische studies met duloxetine bij patiënten met diabetische neuropathische pijn, werden kleine maar statistisch signifi cante verhogingen waargenomen van de nuchtere bloedglucose bij patiënten behandeld met du-
loxetine. HbA1c was stabiel bij zowel de duloxetine behandelde als de placebo behandelde patiënten. In de verlengde fase, welke tot 52 weken duurde, was er een toename van het HbA1c in zowel de duloxetine als de routine groep, maar de gemiddelde toename was 0,3 % groter in de duloxe-
tine behandelde groep. Er was ook een kleine toename van de nuchtere bloedglucose waarde en het totale cholesterol in de duloxetine behandelde groep terwijl deze labwaarden een kleine daling lieten zien in de routine groep. De gecorrigeerde hartslag QT-interval bij met duloxetine behan-
delde patiënten verschilde niet van die bij met placebo behandelde patiënten. Er werden geen klinische signifi cante verschillen waargenomen voor QT, PR, QRS of QTcB metingen tussen duloxetine en placebo behandelde patiënten. d. Pediatrische patiënten: In klinische onderzoeken werden in 
totaal 509 pediatrische patiënten van 7 tot 17 jaar met depressieve stoornis en 241 pediatrische patiënten van 7 tot 17 jaar met gegeneraliseerde angststoornis behandeld met duloxetine. In het algemeen was het bijwerkingenprofi el van duloxetine bij kinderen en jongeren gelijk aan wat gezien 
werd bij volwassenen. In totaal 467 pediatrische patiënten, in klinische onderzoeken in het begin gerandomiseerd op duloxetine, namen gemiddeld 0,1 kg in gewicht af in 10 weken, vergeleken met een gemiddelde toename van 0,9 kg bij 353 placebo-behandelde patiënten. Vervolgens neigden 
de patiënten over de vervolgperiode van 4 tot 6 maanden gemiddeld naar herstel naar hun te verwachten uitgangsgewichtspercentiel; dit percentiel is gebaseerd op bevolkingsgegevens van kinderen en jongeren met overeenkomende leeftijd en geslacht. Bij met duloxetine behandelde pedia-
trische patiënten werd in onderzoeken tot 9 maanden een overall gemiddelde afname van 1% in lengtepercentiel waargenomen (een afname van 2% bij kinderen van 7 -11 jaar en een toename van 0,3% bij jongeren van 12 - 17 jaar). 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 Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel. Website: www.fagg.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNIN VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN: Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Verenigd Koninkrijk. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: 30 mg capsules: EU/1/15/1010/001, EU/1/15/1010/002, EU/1/15/1010/003, EU/1/15/1010/004, 
EU/1/15/1010/005, EU/1/15/1010/006, EU/1/15/1010/007, EU/1/15/1010/008, EU/1/15/1010/009, EU/1/15/1010/010, EU/1/15/1010/021, EU/1/15/1010/022, EU/1/15/1010/023, EU/1/15/1010/024, EU/1/15/1010/025, EU/1/15/1010/026, EU/1/15/1010/027, EU/1/15/1010/028, 
EU/1/15/1010/037 en EU/1/15/1010/038. 60 mg capsules:  EU/1/15/1010/011, EU/1/15/1010/012, EU/1/15/1010/013, EU/1/15/1010/014, EU/1/15/1010/015, EU/1/15/1010/016, EU/1/15/1010/017, EU/1/15/1010/018, EU/1/15/1010/019, EU/1/15/1010/020, EU/1/15/1010/029, 
EU/1/15/1010/030, EU/1/15/1010/031, EU/1/15/1010/032, EU/1/15/1010/033, EU/1/15/1010/034, EU/1/15/1010/035, EU/1/15/1010/036, EU/1/15/1010/039 en EU/1/15/1010/040. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 10/2016. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is be-
schikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) http://www.ema.europa.eu. AFLEVERINGSWIJZE: Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Generiek van Cymbalta®

Duloxetine Mylan
beschikbaar in 30 mg x 28 en 98 caps. & 60 mg x 28 en 98 caps. 

Voordelig voor uw 
voorschrijfprofi el 

Verruim 
uw 
horizon

Copyright 2017 Mylan Inc. - 2017-MYLAN-NL 001 - Date of creation/review: 04/2017

Verpakkingen Publieks-
prijs*

Remgeld
Omnio Andere

30 mg x 28 € 13,24 € 1,82 € 3,03

30 mg x 98 € 33,66 € 5,34 € 8,98

60 mg x 28 € 18,50 € 2,90 € 4,84

60 mg x 98 € 41,19 € 6,40 € 10,78
* Prijzen geldig sinds 1/04/2017

2017-04-Duloxetine-Mylan-PUB-317x250-NL-V02.indd   1 11/04/17   01:00



Werkaanbod

Praktijk te Aalst, geheel/gedeeltelijk 
over te nemen, uitgebreid bestand, 
hulp indien gewenst, geen inbreng, 
bij interesse enkel contact per SMS op 
0485/68.25.49.

Nav pensioen zkt praktijk gemotiv col-
lega in dynamische prkt (1 34 j, 1 30 
j,1 HAIO) te St-Truiden. Rustig gelegen 
& vlakbij centrum.Voltijds secr. Aan-
wezigheid van alle gebruikelijke ma-
teriaal (gips, ECG, spirometrie, taping, 
gynaecologie, babyonderzoeken). 
Recente nieuwbouw, aanwezigheid 
van 3 aparte kabinetten met tevens 
nog apart kabinet in de aangrenzende 
bewoning. Software: CareConnect en 
Hector. Indien vragen kan u ons berei-
ken via maximeborreman@hotmail.
com of neledek@gmail.com.

Drukke huisartspraktijk in De Pinte 
zoekt dynamische arts (V/M) voor tij-
delijke of definitieve associatie van-
af september 2017. Momenteel nog 
samenwerking met HIAO. Ruim vol-
doende werkzekerheid. Aparte prak-
tijkruimte. Graag CV doormailen naar 
Katrien.Franssen@telenet.be

Werkaanvraag: Huisarts zoekt praktijk/
associatie te Antwerpen. Jonge huis- 
en sportarts met enige jaren ervaring 
zoekt te verhuizen naar Antwerpen. Op 
zoek naar associatie of over te nemen 
praktijk in Antwerpen. Graag contact 
via artsinantwerpen@gmail.com.

Drukke HA duopraktijk (v+m) in Tervu-
ren, met haio, zoekt jonge collega met 
de bedoeling zich in te werken om een 
van de titularissen te vervangen we-
gens pensioen in de loop van 2018. 
EMD, telefonische secretariaat, elec-
tronisch afspraaksysteem. Weekwacht 
1 maal per maand, weekendwacht 6 
tot 7dagen per jaar. Internationaal en 
gevarieerd klienteel. Contact: jv280@
telenet.be.

Overname praktijk asap Antwer-
pen Noord wegens heroriëntatie.  
T: 0475/81.52.46.

Drukke nieuwbouw artsenpraktijk in 
Impulseo gebied te Houtvenne zoekt 
4e, jonge, gemotiveerde collega.  
Eigen volledig ingericht kabinet, vol-
tijds secretariaat, praktijkverpleeg-
kundige met eigen consultatieruimte. 
artsenpraktijk.houtvenne@telenet.be.

Huisartsenpraktijk over te nemen in 
grote landelijke gemeente (W.Vl.)  
Afzonderlijk volledig ingericht prak-
tijkgebouw kan gehuurd worden. 
GSM 0473/73.46.28.

Bestaande jonge duo praktijk te 
Aartselaar zoekt 3e huisarts. VER-
HUIS NIEUWBOUW voorzien okt 
2017. Eigen praktijkruimte, IMPUL-
SEO, praktijkass., deel-of voltijds, 
weekwacht en WEwachtpost. Info  
www.artsentendorpe.be - 0496/71.38.72.

Ik zoek een gemotiveerde collega om 
nog even met mij samen te werken in 
een goedlopende huisartsenpraktijk 
om daarna op korte termijn de praktijk 
verder te zetten. Week en Weekend-
wacht goed geregeld. Twee consulta-
tieruimtes, indien gewenst een derde. 
Ideaal voor enthousiaste arts, een 
groepspraktijk of arts-tandarts (infra-
structuur is aanwezig) of arts-parame-
dicus. Geen overname, alleen huur. 
Gelegen in centrale straat aangename 
stad Meetjesland. Inl 0473/55.22.97. 
Vrijblijvend bezoek.

Gezocht: ernstige; enthousiaste collega 
voor associatie. In drukke praktijk; im-
pulseo gebied; momenteel met Haio. 
Gebruik van Careconnect, introlution 
voor afspraken. www.praktijkklooster.
be. Van.Audenhove.Guy@skynet.be

Huisartsengroepspraktijk van vijf te 
Genk zoekt nieuwe kracht wegens 

naderend pensioen collega. Verhuis 
nieuwbouw voorzien eind 2017. Full 
time secretariaat, goed georganiseer-
de wachtdienst dynamische huisart-
senkring. Bij interesse graag mailtje 
naar drpotargent@skynet.be.

Hamont zoekt collega’s huisartsen. Wij 
zijn als huisartsengroep op zoek naar 2 
tot 3 huisartsen om de continuïteit van 
zorgen te verzekeren. Alle vormen van 
samenwerken zijn mogelijk. Tijdelijk 
zou er vanaf 2017 kunnen gewerkt wor-
den in de praktijkruimte van een van 
de solo artsen. Werk is er in Hamont 
gegarandeerd. Tijdens de week is er 
’s nachts een georganiseerde wacht-
dienst en tijdens het weekend werken 
we in de huisartsenwachtpost. Heb je 
interesse neem dan DRINGEND con-
tact op met Dr. Luc Ieven 0495/51.93.68 
of dokter.ieven@skynet.be.

Huisartspraktijk overname omgeving 
Aarschot wegens pensionnering. 
0495/22.10.31.

Medisch materiaal

TE KOOP: RITTER 204 onderzoeksta-
fel met bijhorende lamp en tabouret, 
donkerblauwe bekleding, zo goed als 
nieuw. T.: 0475/81.52.46.

Vastgoed

Te Huur per halve dag: uitstekend 
gelegen gemeubelde praktijkruim-
te, Grote Steenweg, Berchem. GSM 
0478/20.27.52.

TE KOOP: Buitengewoon Huis met 
praktijkruimte, 5 slaapkamers, 3 bad-
kamers, garage en dakterras te koop te 
Antwerpen CENTRUM. Ook de praktijk 
is mee over te nemen. Een zeer inte-
ressant pand met 1001 mogelijkheden 
te verdelen over de 520m² bewoonba-
re oppervlakte. Topligging! Voor meer 
info bel 0483/466628.

TE HUUR: STILTEWONING te Kane-
gem nieuwbouw (1ste bewoning) zeer 
landelijk grens W-O VL. Huis, garages, 
wintertuin, bbqhuisje met terras, alles 
nieuw e.v. met grond voor diertjes. 
info@moeninckhof.be - 0476/26.63.66. 
E-peil E65- 104,88kWh/m2.

Te Huur per halve dag uitstekend  
gelegen gemeubelde praktijkruim-
te, Grote Steenweg, Berchem. Info &  
foto's: 2dehands.be n° 33391362. 
GSM: 0478/20.27.52.

Te koop: villa met dokterspraktijk te 
Geel centrum. Rustig gelegen, gro-
te dubbele praktijk, voll ingericht 
en beschikbaar. aparte mooie in-
gang, 4 slaapkamers, 2 badkamers,  
grote zolder, tuin zuidelijk, groot  
terras, vloerverw, alarm, grote garage. 
Tel 0495/60.81.81 - robbergma@ 
telenet.be.

Te koop: Mooi gelegen chalet, Les 
Collons skigebied"4Vallées". Op 200m 
van de piste, mooie tuin, dubbele 
garage, sauna, 3slpk, 2bdk. https://
chaletcielsuisse.wordpress.com. Voor 
info contact: sudek@telenet.be.

Te huur per halve dag: uitstekend 
gelegen gemeubelde praktijkruim-
te Grote Steenweg, Berchem. Info 
& foto's: 2dehands.be n°33391362. 
0478/20.27.52.

Praktijkruimte te huur Kraainem op 
250m van metro. Info: 02/731.61.80.

Luxueus instapklaar app (125m2), 
nieuwbouw 2012, Edegem. Ideale 
ligging op wandelafstand van zieken-
huis. 2 mooie slaapkamers, badkamer 
met bad en douche, open keuken (Sie-
matic), grote lichte leefruimte, parket-
vloer, 3 terrassen (33m2). Alarminstal-
latie. CV. 2 ondergrondse garageboxen 
met berging. Tel: 0479/40.46.62.
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Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@medi-sfeer.be.

Vakantie

T.H.15km Firenze, pracht tosc villa, 
swpool, terr+ pracht panor. zicht, 4slk, 
3bk, service mogelijk, min 1 week. 
Tel: 09/282.41.01.

Luxe vakantieappartement (160 m2) 
te huur in Oostende. 3 slaapkamers, 
2 badkamers, max 6 personen. 200m 
van strand, zwemkom, winkels. 750 
Euro per week. Contact: 0477/60.29.02.

T.h. vakantie villa op Las Colinas golf 
in Spanje, 3 slpk, 3 badk, rustige lig-
ging op hole 9 met prachtig panora-
ma, zwembad, 10 min van kust, max 
6 pers, geen huisdieren. Te huur per 
week van mei tot oktober. Info: 
lascolinas@outlook.be.

Te huur: Authentiek Oostenrijks alm-
huis ( maximum 8 personen) in Flat-
tach op 1300m hoogte met prachtig 
panorama, voorzien van alle comfort. 
In de omgeving van de Mölltalerglet-
cher ( zelfs zomerski mogelijk). Info:  
http://almhaushuttenromantik.micazu.nl.

Te huur zonnig hoekappartement op 
zeedijk Duinbergen tss Casino en Zeil-
club. Prachtig weids zeezicht. Modern. 
Drie volwaardige slk, twee badk. 
Th mei, juni, 1e helft juli, september. 
Tel 0478/22.14.83. appt@telenet.be.

 

Te huur: prachtige villa ( 10 personen) 
met verwarmd privézwembad,vier 
slaapkamers,drie badkamers,mooie 
provençaalse tuin met panorama, op 
wandelafstand van het centrum van 
Nyons in de Drôme Provençale, 30 km 
van de Mont Ventoux. 10% korting op 
de verhuurprijzen. 
http://coeurdabricot.micazu.nl

Te koop of te huur: op golf las colinas 
Spanje. Luxueus app 2 badkamer, 2 
slaapkamer, terras zuid en grote kelder-
berging. Private parking, volledig inge-
richt en instapklaar. Tel 0495/60.81.81 
- robbergma@telenet.be.

Te Huur: Villa Oostduinkerke, dicht 
bij zee, 4 slaapkamers, 10 personen. 
Mooi terras. Tuin. Rustige omgeving. 
Vrij juni-juli. Huren per week of per 
maand. Telefoon 0475/28.90.41.

Charmant en luxueus gerenoveerd 
vissershuisje met zwembad gele-
gen te Oud-Knokke. Voor meer info 
0495/49.43.63.

Te Huur in Oostende: Luxeapparte-
ment op 100m van de zee. 3 elk, 2 bek, 
Wifi, Telenet TV. Paasvakantie €750 per 
week. Tel. 0477/60.29.02. 

MALAGA Spanje: Te huur: prachtig 
moderne villa voorzien van alle com-
fort voor max 12 pers. Ideaal voor 2 
families. Aan de Costa del Sol & Golf, 
geniet van privézwembad en jacuzzi 
met vrij uitzicht over de golfcourse 
van Mijas. Info en boeking: 
www.luzdeverano.com.

Te huur: Les Issambres (côte- d’azur): 
Prachtige villa met overloop zwem-
bad en super zeezicht. 10 personen. 4 
slaapkamers, 3 badkamers, overdekt 
terras, super gezellig ingericht. Overal 
zeezicht vanuit elke kamer. Grote open 
keuken met bar. Ook buitenbar. Ook 
kinderbedjes en stoelen aanwezig. 
Voor inlichten en foto's 0475/45.17.11.

Vakantiewoning te koop Turkije. Open 
keuken, 2 slaapkamers, 1 badkamer. 
Gemeenschappelijk zwembad. Prach-

tig uitzicht. €165k. 0484/65.90.36 -  
mirandadejonghe1@gmail.com.

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

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

Te huur: Authentiek almhuis in  
Flattach, Karinthië. Gelegen op 1600m 
hoogte, adembenemend zicht, voor-
zien van comfort. 
http://almhaus-huttenromantik.micazu.nl of
0477/47.93.94.

Te Huur: vakantie aan zee: Middelker-
ke: 3 slp app op 200m v/d dijk; alle 
comfort; met garage; gn huisd.; zwem-
bad in de zomer. Tel 0495/70.08.23 of 
adine_braem@hotmail.com.

Mooi appartement te huur Knok-
ke-Zoute Kustlaan hoek Drie-
hoeksplein. Alle confort, 3 slaapka-
mers, fietsenstalling, ook voor korte 
periodes. Tel. dr. J.L. 012/23.44.55.

TE HUUR goed gelegen appartement 
Torre del mar (vlucht op Malaga) zee-
dijk, 4 pers, zwembad. kmeyvisch@
skynet.be

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

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

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

Te huur: prachtige mobilhome Burst-
ner 7.5m rijbew b alle confort hotelser-
vice. www.mobilhomeverhuurmortsel.
be. e-mail: anne.fuyen@hotmail.com.
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