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Modern Times part II: 
gestandaardiseerde zorg start

R uim twee eeuwen na de intrede van de industriële 
revolutie en de daarmee gepaard gaande 
standaardisatie worden deze principes doorgedrukt 

in ons gezondheidszorgsysteem met het wetsontwerp 
‘gestandaardiseerde laagvariabele zorg’. 
Met alle mogelijke voor- en nadelen. Modern Times op een 
eigentijdse leest?

www.despecialist.eu
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Het belang van dit wetsontwerp 
kan nauwelijks worden over-
schat: nadien wordt de lijn 

doorgetrokken naar de midden- en 
hoogvariabele zorg. Dit is de hoeksteen 
van de hervorming in de ziekenhuis-
financiering. 

Of de minister hiermee de 
geesten kan verlichten? 
Het is de verdienste van De Block dat 
ze nu de koe bij de horens vat. Zoals De 
Specialist twee maanden geleden nog ti-
telde op zijn cover: “Niet kakelen, eieren 
leggen!”. Het werkveld vertoonde inder-
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Als De Block de passie preekt, arts pas op uw   centen
Enkele dagen voor het verlengde pinksterweekend gaf 
minister De Block de tekst vrij van haar wetsontwerp 

prospectieve gestandaardiseerde laagvariabele zorg. De 
kop is er eindelijk af. De herziening van de nomenclatuur en 
van KB 78 (bevoegdheid van de gezondheidsberoepen) zijn 

– samen met de vernieuwing van de ziekenhuisfinanciering – 
de trojka die het beleid van De Block trekt.

OPINIE

Kinderartsen: ‘De Block is hardleers’
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“In de bevraging van De  
Specialist (zie onze bevraging 
van ruim twee jaar geleden, 

n.v.d.r.) vinden 88% van de specialisten 
de hervorming van de ziekenhuisfinan-
ciering noodzakelijk. Beseffen ze echter 
wel dat de artsen er weleens bekaaid 
zouden kunnen uitkomen als men in het 
kader van de herijking van de nomen-
clatuur de honoraria aanpast volgens  
gemiddelden?”

“Het uiteindelijke zuiver honorarium 
zou bij heel wat specialisten behoorlijk 
kunnen tegenvallen. De betrokkenheid 
van de artsen bij het ziekenhuismanage-
ment blijft bovendien één grote illusie.” 

Dat schreef dr. Yves Louis in de editie van 
‘Berichten van het Vlaams Artsensyndicaat 
Oost- en West-Vlaanderen,’ januari-maart 
2015.

Ruim twee jaar later is het tijd voor de 
lakmoesproef nu het wetsontwerp laag-
variabele zorg op tafel ligt. Alvast de 
eigen beroepsgroep van Yves Louis, de 
kinderartsen, blijkt er niet gerust op. Net 
nu luiden ze de alarmklok in een brief 
(van de Belgische Vereniging voor Kin-
derartsen) op basis van de conceptuele 
nota van Minister de Block ‘Klinische 
ziekenhuisnetwerken in een vernieuwd 
ziekenhuislandschap’. Daarin blijft de 
ontkoppeling van de diensten pediatrie/
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‘Geld alleen verklaart  
geriatertekort zeker niet’

Dokter Berg ziet twee oorzaken 
voor het tekort: minder (lucra-
tieve) technische prestaties in 

vergelijking met andere disciplines en de 
talrijke vooroordelen over vergrijzing (zie 
verder).
“Ik denk niet dat het financiële aspect de 
belangrijkste oorzaak is omdat we door-
gaans in pools werken en een geriater 
dus hetzelfde verdient als andere speci-
alisten in interne geneeskunde. Maar het 
klopt dat het financiële soms spanningen 
opwekt binnen een pool.”
Dr. Berg stelt diverse strategieën voor 
om het tekort te bekampen:

• geriatrie vroeger in de geneeskundige 
opleiding introduceren, 

• een verplichte geriatrische stage, 
• een betere omschrijving van de 

verworven competenties voor interne 
geneeskunde en geriatrie.

• Om de geriatrie (financieel) 
te revaloriseren, kan men het 
aantal dagen met een hoger 
toezichtshonorarium optrekken.

Vooroordelen
Een studie bij de algemene bevolking  
en bij verzorgenden toont aan dat de 

perceptie van ouderen veel negatiever is 
dan de werkelijkheid, en zelfs nog nega-
tiever bij het verzorgend personeel dan 
bij de algemene bevolking. Enkele voor-
beelden.
• 30% van de algemene bevolking en 

49% van de verzorgenden denkt dat 
ouderen depressief zijn terwijl het 
maar om 11% gaat. 

• Een op de twee mensen denkt dat 
ouderen zich alleen voelen, en zelfs 
bijna zeven op de tien verzorgenden 
zijn die mening toegedaan. In 
werkelijkheid voelt maar 9% zich 
eenzaam. 

• Voor artsen is ouderdom een 
‘liefdeskiller’. Maar kijk, 63% van de 
mannen en 30% van de vrouwen 
tussen 80 en 102 verklaart nog een 
‘penetratieve verhouding’ te hebben 
gehad gedurende de laatste drie 
maanden.

France Dammel/P.S.

Volgens een recente studie van Syrius Insight, beschikt 
ons land over 7,3 geriatrische bedden per 1.000 inwo-
ners ouder dan 75. Het aantal actieve geriaters ligt vol-
gens dr. Berg (Kartel) op ongeveer 300 terwijl er onge-
veer 1.000 nodig zijn. Sommige geriatriediensten draaien 
zelfs zonder geriater! 
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Zottegem,  
Oudenaarde  
en Ronse in  
één netwerk 
gedwongen

Bij het ter perse gaan van dit num-
mer was het nog niet officieel 
bekend, maar nu zou de kogel 

door de kerk zijn: minister Vandeurzen 
stelt voor dat Zottegem, Ronse en Ou-
denaarde zich samenvoegen in één lo-
coregionaal ziekenhuisnetwerk. Tot nu 
toe was dit nog een blinde vlek in de zo 
goed als vastgelegde netwerkkaart van 
Vlaanderen.
Het mag dan slechts gaan om een ‘voor-
stel’ van de minister, het valt moeilijk 
te weigeren. Dat dit gebied zeker geen 
400.000 patiënten dekt zoals vereist? 
Wellicht wordt daar een mouw aan ge-
past. Overigens valt dat ook te verwach-
ten voor een netwerk in de dunbevolkte 
regio Luxemburg.
Wat de gevolgen voor de artsen en dien-
sten in het nieuwe netwerk betreft: dat 
voorspelt weinig goeds. In Oudenaarde 
en Ronse is de kans groot dat sommige 
diensten wegvallen: beide ziekenhuizen 
liggen amper op 10km van elkaar. Er 

Yves Louis:  ”De betrokkenheid van de artsen bij het ziekenhuismanagement 
blijft één grote illusie.”
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In Oudenaarde en Ronse 
is de kans groot dat 
diensten wegvallen. 

daad tekenen van ongeduld. Na jaren 
voorbereiding en uitstelmomenten was 
het money time. Zeker omdat weldra de 
kieskoorts weer stijgt. 
Dit ontwerp vormt een eerste zweep-
slag. Het jaagt het hervormingstempo 
de hoogte in. Volgens de enen gaat het 
nog niet snel genoeg, anderen staan 

voluit op de rem. Het grootste gevaar 
dat de specialisten nu kan bedreigen, is 
de interne verdeeldheid. Het wordt – al 
dan niet opzettelijk – gevoed door enkele 
merkwaardige passages in het ontwerp: 
over de toekenning van supplementen 
en over de verdeling van de prospectie-
ve forfaits. Aan het veld om dat zelf uit te 

maken, maar net dat kan een vergiftigd 
geschenk zijn. ❚

Meer hierover op blz. 4-5.
Reacties? p.selleslagh@despecialist.eu of op onze  
Twitter-pagina @specialistkrant

Pascal Selleslagh
Hoofdredacteur

Langdurige secundaire    
             profylaxe bij HE1,2

Voor de reductie van recidiverende episodes
van manifeste hepatische encefalopathie

Thuis zijn 
betekent nog 

niet veilig zijn

Referenties: 
1.	 Vilstrup	H,	et	al.	J	Hepatol	2014;	61(3):	642-659.
2.	 Mullen	KD,	et	al.	Clin	Gastroenterol	Hepatol	2014;	12(8):	1390-1397
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MedDRA
Systeem/Orgaanklasse

Bijwerking
Placebo
N=159
n           %

Rifaximine
N= 140
n           %

Bloed- en lymfestelselaandoeningen Anemie 6 3,8 11 7,9

Maagdarmstelsel 
aandoeningen

Ascites 15 9,4 16 11,4

Nausea 21 13,2 20 14,3

Bovenbuikpijn 8 5,0 9 6,4

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Perifeer oedeem 13 8,2 21 15,0

Pyrexie 5 3,1 9 6,4

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Zenuwstelselaandoeningen

Spierspasmen 11 6,9 13 9,3

Artralgie 4 2,5 9 6,4

Duizeligheid 13 8,2 18 12,9

Psychische stoornissen Depressie 8 5,0 10 7,1

Ademhalingsstelsel-, borstkas-  
en mediastinumaandoeningen

Dyspneu 7 4,4 9 6,4

Huid- en onderhuidaandoeningen

Pruritus 10 6,3 13 9,3

Rash 6 3,8 7 5,0

materniteit-neonatale/spoed immers 
mogelijk op éénzelfde site. “De lessen 
worden blijkbaar niet getrokken uit het 
zorgprogramma pediatrie dossier dat 
door de Raad van State werd vernietigd”, 
klinkt de strenge kritiek van de kinderart-
sen. “Dit zorgprogramma pediatrie werd 
opgesteld zonder rekening te houden 
met de materniteit-neonatale eenheid.”
De brief moet inmiddels op het kabi-
net-De Block aangekomen zijn. ❚

P.S.

wordt gefluisterd dat in eerste instantie 
de kraamkliniek en de pediatrie in de 
vuurlinie liggen.
Voor Zottegem, dat ook nog ambities 
koesterde om in zekere mate met het UZ 
Gent samen te werken, blijft nog een uit-
weg om de banden te officialiseren op 
een hoger niveau.
Is de Vlaamse ziekenhuisnetwerkkaart 
nu helemaal uitgetekend? Neen. Alleen 
Halle, Vilvoorde en het UZ Brussel blij-
ken nog niet helemaal onderdak. ❚

P.S.
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Dat er iets moest gebeuren om 
het oude retrospectieve sys-
teem van de referentiebedra-

gen bij te spijkeren, daarover is iedereen 
het eens. Tot nu toe kon je pas drie tot 
vier jaar na de feiten corrigeren, wat  
weinig efficiënt is. 
In de ad-hocwerkgroep ziekenhuisfinan-
ciering van 15 – onder leiding van Bert 
Winnen – werd herhaaldelijk aangege-
ven om het toenmalige referentiebedra-
gensysteem prospectief toe te passen. 
Maar nu gaat men niet alleen prospectief 
te werk, men stopt in die laagvariabele 
zorg ook bijna altijd chirurgie en de daar-
mee gepaard gaande anesthesie. 
Neem nu een bevalling of een heuppro-
these. Chirurgie, verloskunde of eventu-
ele anesthesie komen terecht in laagva-
riabele zorg, wat niet het geval was voor 
de referentiebedragen. Die stap naar 
deze standaardisering in laagvariabele 
zorg gaat voor velen te ver.
Maar het kabinet heeft er blijkbaar geen 
oren naar in zijn voorstel, ‘Global Pay-
ment with Standardization’ ook wel GPS 
System genoemd. De Specialist kon het 
document inkijken en vroeg enkele be-
trokken naar hun mening, om te begin-
nen met dr.  (Bvas).

Hysterectomie
“Deze stap zal grote problemen opleve-
ren. GPS focust op 32 APR-DRG’s met 
severity index 1 en 2 (54 patiëntengroe-
pen). Men keek naar de gemiddelde uit-
gaven, alles incluis:
• chirurgie,
• anesthesie
• patholoog-anatomisch onderzoek,
• voorbereidende klinische biologie,
• eventuele bloedtransfusies
• preoperatief advies pneumoloog 

en cardioloog…”
“Al die verstrekkingen samen stopt men 
in één zak met daarin in detail medianen 
en gemiddelden. Neem nu een hysterec-
tomie. Voor een kostprijs van 100 krijg je 
een opsplitsing in pakweg 35 chirurgie, 
35 anesthesie, 10 biologie, 10 radiologie 
en 10 andere pathologie. De overheid 
deelt die cijfers indicatief mee aan de 
ziekenhuizen en de medische raden.”
“En dan is het aan de medische raden 
om dat forfaitair honorarium te verde-
len. Let wel: met dien verstande dat ze 
daarin vrij gelaten worden en niet ver-
plicht moeten handelen volgens de mee-
gedeelde verdeelsleutel of spreiding. De 
medische raden zullen nog meer moeten 
schipperen, want het gaat niet eens om 
zuivere honoraria: daarbovenop komt 

nog de verdeelsleutel met het zieken-
huis of de reële kostenregeling. Een hete 
aardappel voor die medische raden”.

Boel plat
Volgens Bvas-voorzitter Marc Moens 
groeit de bereidheid bij onder meer de 
anesthesisten (zie ook ander stuk op 
bladzijde 5) om actie te voeren tegen het 
nieuwe systeem van laagvariabele ge-
standaardiseerde zorg. Hij vreest ervoor 
dat bij de specialisten in de ziekenhuizen 
mogelijk twee kampen zullen ontstaan.
Enerzijds het chirurgische kamp. Dat zal 
niet altijd een radioloog of cardioloog 
willen betalen als die (nagenoeg) nooit 
langskomt in hun ziekenhuis, al mag dat 
volgens de gemiddelden meestal wel 
het geval zijn over heel België;
Anderzijds de ‘dienstverlenende’ sector 
zoals de patholoog anatomen.
“Een simpel voorbeeld: er wordt een ap-
pendix weggehaald, een routine-opera-
tie. Terecht altijd anatoom-pathologisch 
onderzocht, want soms ontdekt men zo 
een kankergeval. Is dat het geval, dan 
kost het bijkomende onderzoek van die 
tumor plots veel meer. Vandaag is dat 
per prestatie betaald, maar in het nieu-
we systeem van laagvariabele zorg valt 
dat allemaal weg. De bioloog, radioloog, 
patholoog… moeten zich dan zien te red-
den met een gemiddeld bedrag.”

Kwaliteit in het gedrang?
Maar er is meer: “Komt dan de kwaliteit 
niet in het gedrang als men niet meer 
bereid is om die prestaties te verrichten? 
Vooral anesthesie en chirurgie verzetten 
zich sterk tegen het systeem. Anesthesis-
ten zijn bereid om de boel plat te leggen, 
die bereidheid groeit”, waarschuwt Marc 
Moens. “We hebben continu geprobeerd 
om de basisprestaties uit het voorgestel-
de document voor laagvariabele zorg te 
halen naar analogie met het referentie-
systeem, maar kabinetschef Bert Winnen 
en de minister weigeren.”
Een laatste opmerking van dr. Moens 
vanuit de invalshoek van de orthope-
disten: “Laaggestandaardiseerde zorg 
omvat momenteel gemiddeld 25% van 
de ziekenhuisactiviteit. Maar voor ortho-
pedie bijvoorbeeld zit 75% van die ver-
strekkingen in de laagvariabele zorg. Die 
wordt dus geforfaitariseerd. Daar is men 
allesbehalve gelukkig mee omdat in dit 
systeem een heel ingewikkelde operatie 
of een complicatie evenveel zal kosten 
als een simpele ingreep!” ❚
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‘Laagvariabele zorg wordt hete aardappel 
voor medische raden’
Trap 1 in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering,  
de standaardisering van laagvariabele zorg, is grotendeels 
uitgewerkt. Maar het verzet groeit bij flink wat  
specialisten omdat het kabinet-De Block niet of  
onvoldoende oor heeft voor hun opmerkingen.

BEROEPSNIEUWS

Marc Moens:  
“De bereidheid om de boel 
plat te leggen, groeit.”
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Ook verdeling  
supplementen drijft wig 
Hoofdzakelijk twee instinkers bevat het wetsontwerp  
laagvariabele zorg volgens de Bvas: een dreigende  
administratieve explosie en een bron tot verdeeldheid als 
de supplementen berekend moeten worden.

Het wetsontwerp laagvariabele 
zorg belooft nog pittige discus-
sies. We signaleerden al de hei-

kele klus voor de medische raden (zie 
elders op deze pagina).
Tussen specialisten onderling kan die 
verdeeldheid verder oplopen. Tot nu toe 
werden supplementen berekend op hun 
eigen prestaties maar dat zal dus veran-
deren. Het forfaitair bedrag dient dan als 
basis voor de berekening. “Ik kan me voor-
stellen dat dit tot spanningen kan leiden 
tussen bijvoorbeeld een chirurg die gecon-
ventioneerd is en geen supplement vraagt, 
en een niet-geconventioneerde anesthe-
sioloog. Of omgekeerd”, werpt Bvas-voor-
zitter Marc Moens op. Maar misschien nog 
het belangrijkste, geeft hij aan, is dat de 
administratieve complexiteit verdubbelt 
“en dus zullen ook de kosten exploderen”.

Twee systemen naast elkaar
Hoezo? “Je moet het oude systeem 
blijven gebruiken voor de midden- en 

hoogvariabele zorg, en daarnaast het 
nieuwe systeem voor de laagvariabele 
zorg waarvoor nu bijna niets bestaat. Dat 
maakt het veel ingewikkelder.”

Bij de discussie hierover in het Verzeke-
ringscomité liet iemand van de beheer-
dersbank vallen dat, “vermits de hono-
raria eigendom van de artsen zijn, de 
artsen die bijkomende administratie dan 
maar moeten regelen en de kosten ervan 
moeten dragen.” Dat voorspelt niet veel 
goeds.

Maar uiteraard is dit slechts een wets-
ontwerp. Daaraan gekoppeld wordt het 
advies van het Verzekeringscomité. Ham-
vraag is of de minister met het advies 
rekening zal houden. Haar kabinetschef 
Bert Winnen liet wel verstaan dat hier en 
daar nog wat correcties mogelijk zijn. ❚

P.S.
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‘Mediane praktijk: geen schade. 
Soms zelf voordeel’
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“A lthans voor die zieken-
huizen met een mediane 
praktijk. In verhouding 

maken zij zelfs kans om iets meer mid-
delen te krijgen zolang ze onder het 
mediane prospectieve bedrag zitten. 
Ziekenhuizen die zich bezondigen aan 
overconsumptie, zullen ontmoedigd 
worden.” Hij vindt het ook belangrijk 
dat in de nota uitdrukkelijk staat dat de 
honoraria van de artsen blijven en dat 
de artsen zeker meer medezeggenschap 
krijgen “wat misschien niet naar de zin 
is van sommige algemeen directeurs.”
Globaal gezien meent hij dus dat de  
Riziv-experts een goed antwoord formu-
leerden op de vraag om die laagvaria-
bele zorg te standaardiseren. “Ze losten 
heel wat technische problemen op en 
deze hervorming zal er effectief komen 
in 2018. Dit lijkt me technisch haalbaar.”

Budgetneutraal
Ooit haalde Ramaekers deze publicatie 
met de kop: “Ik wil de olifant – lees het 
oude systeem – laten dansen.” Hij is dus 
duidelijk voor een grondige vernieuwing. 

Wel beseft de medisch directeur van Jes-
sa dat de vernieuwing in een eerste fase 
administratief belastend kan worden 
en hier en daar nog bijsturing verdient. 
Maar het systeem van de retrospectieve 
referentiebedragen dat nu al een 20-tal 
jaren van kracht is, omturnen naar een 
prospectieve structuur kan volgens hem 
enkel positief zijn. “De pathologiegroe-
pen werden bovendien samengesteld en 
uitgebreid in samenwerking met het VBS 
en alles moet budgetneutraal blijven.”
Of de hete aardappel niet wordt doorge-
schoven naar de medische raden die de 
financiële knoop in hun eigen ziekenhuis 
moeten ontwarren? “Voor ziekenhuizen 
die niet overconsumeren zie ik geen hete 
aardappels, wel lekkere frietjes”, luidt het 
laconiek. “Net omdat de operatie bud-
getneutraal is. De ziekenhuizen worden 
wel geresponsabiliseerd.”

Geen kwaliteitsverlies, 
maar -winst
En of ingewikkelde onderzoeken, bij-
voorbeeld nadat men een tumor bij 
een routine-appendixonderzoek vast-

Dirk Ramaekers:  
“Ik wil de bal terugspelen: hoe komt het dat nog altijd een deel  
van onze ziekenhuizen de kwaliteit niet meten en hun werking  

niet transparant maken?”

Dr. Dirk Ramaekers, die mee in de ad-hocwerkgroep  
ziekenhuisfinanciering zit, naar eigen zeggen als  
onafhankelijke, meent dat het allemaal best meevalt  
met het voorstel laagvariabele gestandaardiseerde zorg 
van minister Maggie De Block. Al had hij toen het 
precieze wetsontwerp nog niet gezien.

stelde, niet ondergewaardeerd dreigen 
te worden in laagvariabele zorg? “Dat 
tumoronderzoek hoort dan normaal ge-
zien niet thuis in laagvariabele zorg, net 
zomin als revisies van heupoperaties”, 
repliceert Ramaekers. “Maar het is een 
terechte opmerking. Ik vrees daarente-
gen geen negatieve impact op kwaliteit, 
wel integendeel. We zullen net overbodi-
ge onderzoeken vermijden en ons meer 
kunnen concentreren op evidence-based 
onderzoek. Een betere kwaliteit zal het 
gevolg zijn.”
“Toen indertijd de geneesmiddelen in de 
ziekenhuizen geforfaitariseerd zouden 
worden, schreeuwde men ook moord 
en brand en dat er doden gingen vallen. 

Men moet me die eerste dode nog ken-
baar maken.”
“Ik wil de bal terugspelen: hoe komt het 
dat nog altijd een deel van onze zieken-
huizen de kwaliteit niet meten en hun 
werking niet transparant maken?” ❚

P.S.
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‘Anesthesisten  
verliezen zuiver  
honorarium’
In het systeem van de laagvariabele zorg waarvoor  
een wetsontwerp werd voorgelegd op het jongste  
Verzekeringscomité, verliezen de anesthesisten hun  
zuiver honorarium. Nochtans zijn zij de enigen waarvoor 
dat is gebetonneerd in de nomenclatuur (art. 9),  
analyseert Bvas-voorzitter Marc Moens.

Dirk Ramaekers (die ook deel uit-
maakt van de ad-hocwerkgroep 
ziekenhuisfinanciering, zie an-

der stuk op deze bladzijde) ziet op zich 
geen probleem met de algemene prin-
cipes van de laagvariabele zorg zoals 
Maggie De Block die wil invoeren. Wel 
integendeel: het zou overconsumptie 
kunnen tegengaan en ziekenhuizen die 
de mediaan volgen of er net onder lig-
gen, voelen geen nadeel of zelfs een licht 
voordeel. Marc Moens kan zich daar nog 
bij aansluiten, maar wijst toch op enkele 
addertjes onder het gras.

“Oké, bij een appendicitis kan ik me 
moeilijk voorstellen dat je er de appen-
dix op drie verschillende manieren uit-
haalt. Daarvoor kun je een standaard 
vaststellen. Treden er complicaties op, 
dan moeten die wel buiten de scope van 
laagvariabele zorg gehouden worden. 
De problemen beginnen pas als men het 
zuiver honorarium van de anesthesisten 
loslaat, honorarium dat nochtans vastge-
legd is in artikel 9 van de nomenclatuur.”

‘Voorspelbare spanningen’
“De anesthesisten zullen dat nu, binnen 
het forfait, moeten delen met patho-
loog-anatomen, klinisch biologen, ra-

diologen, cardiologen, pneumologen… 
iedereen die bij die geopereerde patiënt 
betrokken wordt. Dat is voor hen relatief 
onbespreekbaar. Er is maar één nomen-
clatuur waar expliciet in staat dat het ho-
norarium zuiver is: dat van de anesthe-
sisten”, licht de syndicale voorman toe.
“Het systeem is geïnspireerd op dat van 
de referentiebedragen die retroactief 
werkten. Nu wil men prospectief forfaits 
toekennen. Met dit grote verschil: bij de 
retroactieve referentiebedragen was de 
hoofdact niet inbegrepen en men had 
ons ook verzekerd dat dat niet zou ge-
beuren als ditzelfde principe prospectief 
zou worden toegepast met het nieuwe 
systeem. Men kon er ‘epifenomenen’ 
mee corrigeren. Nu zitten die hoofdacten 
er wél in…”

Met ‘voorspelbare spanningen’ tot  
gevolg blijkbaar. ❚

P.S.

Reacties? Op onze Twitter-pagina @specialistkrant of naar 
p.selleslagh@despecialist.eu

‘Ik vrees geen negatieve 
impact op kwaliteit, wel 

integendeel.’
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V olgens het Oesorapport  
‘Health at a Glance 2016’ doet de 
Belgische gezondheidszorg het 

uitstekend qua patiëntentevredenheid (1e 
plaats van alle EU 28), zorgtoegankelijk-
heid, en hebben we een lage mortaliteit 
voor acuut myocardinfarct en CVA. Toch 
zijn er ook een aantal aandachtspunten. 
Onze gezondheidszorg is relatief duur 
(10,4% van bnp) en we spenderen veel 
geld aan farmaca (469€ per capita versus 
298€ per capita in Nederland). Bovendien 
lijkt de zorgcoördinatie voor chronische 
patiënten sterk voor verbetering vatbaar 
(als proxy hiervoor gebruikt de Oeso het 
aantal van potentieel vermijdbare opna-
men ten gevolge van chronisch hartfalen, 
COPD, astma en diabetes).
De uitdagingen in onze gezondheids-
zorg zijn niet min (…). De combinatie 
van dure innovatieve technologische 
ontwikkeling en vergrijzing maakt onze 

gezondheidszorg onbetaalbaar. Verande-
ring is dus geen optie maar een must. 
Het statement van managementgoeroe 
Peter Drucker “the enterprise (sector) 
that does not innovate inevitably ages 
and declines”. Zij die de status quo predi-
ken, zijn eerder bezig met het eigen be-
lang dan met het zoeken naar duurzame 
oplossingen. 
(…) Wat de visienota ‘De Block’ van-
daag naar voren schuift, is een eerste 
aanzet, maar de hervormingen dienen 
in mijn ogen nog verder te gaan en  
radicaler te zijn.

Krijtlijnen  
van hervormingen  
in de eerste lijn
De uitgangspunten van de hervormin-
gen in de eerste lijn zijn voor de Oeso 
duidelijk: 
1. de zorgtoegankelijkheid dient 

bewaakt en bewaard te worden (ze is 
bedreigd voor sommige kwetsbare 
groepen door een toenemende de 
out-of-pocket cost), 

2. de overheid moet vooral investeren 
in preventie om zo de morbiditeit 
en mortaliteit door chronische 
aandoeningen te doen dalen,

3. het systeem dient efficiënter (‘doing 
things right’) en meer effectief (‘doing 
the right things’) te zijn. 

De eerste lijn speelt hierin een centrale 
en cruciale rol. Primordiaal zijn:

• universele 24/7 toegankelijkheid 
garanderen tot de eerste lijn in alle 
regio’s;

• groepspraktijken van huisartsen 
leveren betere kwaliteit dan 
solopraktijken. Voldoende stimuli 
in het systeem inbouwen om 
huisartsenpraktijken snel hiernaar te 
doen evolueren;

• betere zorgcoördinatie voor patiënten 
met chronische aandoeningen 
en maximale preventie, met de 
huisarts als coördinator. De 1e lijn 
dient vooral patiëntgeoriënteerd 
opgeleid te worden en minder 
ziektegericht. Betere coördinatie dient 
te worden ondersteund door nieuwe 
zorgvormen voor deze groep van 
chronisch zieken;

• hoewel de praktijk van de huisarts in 
België financieel reeds substantieel 
forfaitair ondersteund wordt, moet 
men ook hier werk maken van ‘value-
based payment’.

• ICT-systemen dienen verder te 
worden ontwikkeld zodat de zorg 
meer datagedreven wordt;

• veel publicaties tonen aan dat landen 
waar de 1e lijn een ‘gatekeeperfunctie’ 
heeft, de gezondheidszorguitgaven 
significant lager zijn. De directe 
toegang tot 2e en 3e lijn dient in deze 
optiek ook in België kritisch bekeken 
te worden.

Hervormen in de 
ziekenhuissector
Er wordt maximaal ingezet op netwerken 
van 450.000 – 500.000 inwoners. Binnen 
deze regio dienen grondige hervormin-
gen/rationalisaties doorgevoerd met in 
eerste instantie een focus op de afdelin-
gen materniteit, pediatrie, spoedgevallen 
(reductie van het aantal) en de zorgpro-
gramma’s beroertezorg, traumatologie 
en complexe kankers (centralisatie). Deze 
initiatieven zullen vermoedelijk een po-
sitief kosteneffect hebben. Hun toege-
voegde waarde valt echter nog te bezien. 
Inderdaad, blinde besparingen vormen 
een potentiële bedreiging voor de zorg-
kwaliteit. Daarom moeten we kosten en 
kwaliteit steeds samen beoordelen zodat 
we streven naar een maximalisatie van 
de toegevoegde waarde, d.i. maximali-
satie van de verhouding zorgresultaat tot 
zorgkosten (‘value is outcome over cost’). 
Porter heeft hiervoor een conceptueel 
model dat de belangrijkste elementen 
weergeeft om te komen tot een optimaal 
waardeaanbod voor alle stakeholders. 
Deze elementen omvatten:
• multidisciplinaire teams, 

georganiseerd rond medische 
aandoeningen en verantwoordelijk 
voor het volledige zorgtraject incluis 
preventie, educatie en behandeling 
van eventuele complicaties. Deze 
teams streven naar voortdurende 
verbetering van het zorgtraject  
(the PDCA mindset);

• kwaliteit (resultaat) meten en de 
kosten voor elke patiënt. Patiënten 
kunnen idealiter kiezen op basis 
van transparante kwaliteits- en 
kostengegevens zodat competitie 
maximaal kan spelen: het is 
aangetoond dat dit een sterke 
incentive geeft tot verbetering van 
kwaliteit en daling van de kosten;

• een ‘value-based’ financiering waarbij 
teams die echt toegevoegde waarde 
hebben, beloond worden. ‘Bundled 
payment’ lijkt hiervoor het meest 
beloftevol.

• complexe zorgprogramma’s 
centraliseren zodat zorgverleners 
voldoende ervaring opbouwen en 
excellente resultaten leveren;

• expertisekennis beschikbaar stellen 
buiten de regio’s zodat een maximaal 
aantal patiënten kan profiteren van 
deze toegevoegde waarde;

• een toegankelijk informaticasysteem 
waarbij data gestandaardiseerd 
zijn en omgezet worden in zinvolle 
informatie, ondersteunt dit geheel.

Het valt te betwijfelen of de ingezette 
veranderingen tot voldoende resultaat 
zullen leiden zonder implementatie van 
bovenstaande elementen. De implemen-
tatie is complex maar niet onmogelijk, 
zoals buitenlandse voorbeelden in toe-
nemende mate aantonen. Het is vooral 
de wil om te veranderen die zal bepalen 
of we hier succesvol in zullen zijn. ❚
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‘Hervormingen moeten radicaler’
Met enige vertraging, maar nu wel bijzonder actueel 
door de eerste stap in de hervorming van de 
ziekenhuisfinanciering, publiceren we het wat ingekorte 
opiniestuk van Frank Weekers, medisch directeur AZ 
Turnhout.

OPINIE

Reacties?  
Op onze  

Twitter-pagina @specialistkrant  
of naar  

p.selleslagh@despecialist.eu
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Blinde besparingen vormen een 
potentiële bedreiging voor de 
zorgkwaliteit.
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D e pers voerde zowaar VRT-jour-
nalist Goedele Devroy op, die 
vrouwen een NIP-test bij een 

universitair lab aanraadt. “Daar sporen 
ze niet enkel downsyndroom op, maar 
alle chromosomale afwijkingen, zoals die 
van mijn zoon Quinten (18). Want de ene 
NIP-test is de andere niet.” Waar Devroy 
die wetenschappelijke kennis vandaan 
haalt, is niet helemaal duidelijk, tenzij dan 
dat ze een zoon heeft met een zeldzame 
chromosomale afwijking. Maar dat maakt 
haar nog niet tot een expert in de materie.
Devroy ‘verduidelijkt’ verder: “Een uni-
versitaire NIP-test is niét hetzelfde als 
die via een commercieel lab, daarmee 
wordt enkel het syndroom van Down 
getraceerd. Nochtans zijn veel chromo-
somale afwijkingen véél verwoestender 
dan down. Ik vind het dan ook belangrijk 
dat zwangere vrouwen weten dat de ene 
NIP-test de andere niet is.”
Volgens haar wordt deze NIP-test ook 
terugbetaald, alleen “moet je je huisarts 
wel expliciet vragen om de test bij een 
universitair lab te laten doen.”

‘Monopolie verbroken’
Het BELNIPT-consortium reageerde met-
een: “Aanvankelijk werd NIPT enkel uit-
gevoerd in de universitaire genetische 
centra voor een kostprijs van bijna 600 
euro, volledig ten laste van de patiënt. 
Door een unieke samenwerking van 
een aantal grote Vlaamse AZ’s (AZ Delta 
Roeselare, AZ St-Lucas Gent, Jessa Zie-
kenhuis Hasselt, AZ St.-Jan Brugge, ASZ 
Aalst), verenigd in het BELNIPT-netwerk, 
werd dit monopolie verbroken.”
De ziekenhuizen van BELNIPT maken zich 
sterk dat hun test (ontwikkeld door de 
Belgische firma Multiplicom) extreem ge-
voelig is voor het meten van foetaal DNA 
en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnor-
men (CE-IVD). “Hij wordt uitgevoerd door 
arts-experten met jarenlange ervaring in 
medische diagnostiek en prenatale ad-
viesverlening.” Via schaalvoordelen hal-
veerde de kostprijs voor de patiënt tot 290 
euro. Dat de NIPT vandaag kan terugbe-
taald worden voor alle patiënten is zeker 
mede de verdienste van deze drastische 
prijsreductie.”

‘Ethisch onjuist’
“Dat de ‘universitaire variant’ van de 
NIP-test standaard ook tal van andere 
genetische ziekten opspoort, is niet al-
leen wetenschappelijk, maar ook ethisch 
onjuist. Het zorgt voor valse verwachtin-
gen bij de patiënten, de huisartsen en de 
gynaecologen.”
Meer nog: volgens BELNIPT is de kans 
van de ‘universitaire variant’ op ‘vals-po-

sitieve’ resultaten hoger, “wat aanlei-
ding geeft tot onnodige ongerustheid 
bij de toekomstige ouders en opnieuw 
overbodige vruchtwaterpuncties.”
BELNIPT is maar het begin, besluit het 

consortium. “Het belang van hoogtech-
nologische DNA-diagnostiek zal enkel 
toenemen en de innovatiegerichte labs 
in de toekomstige ziekenhuisnetwer-
ken zijn klaar om ook daar hun plaats 
in op te nemen.”
De reactie wordt gesteund door de 
Belgische Beroepsvereniging van arts- 
specialisten in medische biopathologie 
en is getekend door:

• dr. Dieter De Smet, prof. dr. Geert 
Martens (AZ Delta, Roeselare);

• dr. Henk Louagie (AZ St.-Lucas, Gent);
• prof. dr. Brigitte Maes (Jessa 

Ziekenhuis, Hasselt);
• prof. dr. Michel Langlois (AZ St.-Jan, 

Brugge);
• dr. Wim Achtergael (ASZ, Aalst). ❚

P.S.
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NIP-test plots twistappel
Dat de NIP-test vanaf 1 juli zo goed als gratis wordt, leidt 
tot een territoriumgevecht tussen universitaire labs en 
een aantal grote Vlaamse AZ’s, verenigd in BELNIPT.

“Use of ENDOCUFF VISION® improved 
overall performance by making  
colonoscopy a quicker (CIT) and more 
efficient (MAP/ADR) procedure” 5

1.  Biecker et al. J Clin Gastroenterol 2015;49:413-8   
2.  Tsiamoulos et al. UEGJ October 2014 vol. 2 no. 1 suppl A495   
3.  Tsiamoulos et al. GUT 2014;63:A152-A153   
4.  Konda et al. Gastrointest Endosc 2015;81:1123-29   
5.  Tsiamoulos et al. Gastrointest Endosc 2015;81(55)AB209

NORGINE en het zeil logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Norgine 
groep. ENDOCUFF VISION is een geregistreerd handelsmerk van Arc Medical 
Design Limited. 
 
NORGINE NV/SA, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee
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Verkrijgbaar in vier modellen

Verbetering van visualisatie, bediening, 
snelheid en effectiviteit tijdens colonoscopie1-5
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Roken is in België vandaag de 
belangrijkste doodsoorzaak. Vol-
gens de WHO kost de wereldwij-

de ‘tabaksepidemie’ bovendien jaarlijks 
aan 6 miljoen mensen het leven. In het 
buitenland zijn er al rechtszaken geweest 
waarbij patiënten die ziek zijn geworden 
door het roken, hiervoor met succes 
schadevergoeding hebben gekregen van 
de tabaksbedrijven.
Sinds vorig jaar hangt er in Nederland 
opnieuw een rechtszaak tegen de ta-
baksindustrie in de lucht. Op 29 sep-
tember 2016 hebben twee Nederlandse 
longpatiënten en tevens ex-rokers een 
klacht ingediend tegen vier grote tabaks-
fabrikanten. Intussen hebben al meer 
dan 1.000 lotgenoten zich aangesloten 
bij de klacht. Die stelt dat de tabaksbe-
drijven allerlei additieven aan hun siga-
retten toevoegen die ze extra verslavend 
maken. Volgens de advocaat van de pati-
enten vertaalt dit zich juridisch in poging 
tot moord of poging tot zware mishan-
deling (1). De slaagkansen zouden vol-
gens de gebruikelijke stuurlui aan wal 
niet bijzonder groot zijn (2). 
Twee dingen vallen op aan de Neder-
landse casus. Anders dan de bekende 

precedenten gaat het hier om een heuse 
strafzaak. Dat wil zeggen dat de tabaks-
bedrijven nu niet enkel een schadever-
goeding maar ook een straf riskeren. 
Even opmerkelijk is dat de Vereniging 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskun-
de zich mee achter deze strafzaak heeft 
geschaard en maar liefst 100.000€ ter 
beschikking heeft gesteld voor de pro-
ceskosten. Een even indrukwekkend be-
drag wil de vereniging spenderen aan 
acties om het Nederlandse rookbeleid 
te laten verstrengen. Van medisch acti-
visme gesproken… ik zie het bij ons nog 
niet gebeuren.

Loodzware bewijslast
Is zo’n claim ook mogelijk in België? Ze-
ker is dat er nog geen straf- of schade-
vergoedingsprocedures opgestart zijn. 
Die liggen ook niet voor de hand. Zoals 
in Nederland zullen de tabaksfabrikanten 
meteen opwerpen dat hun producten le-
gaal zijn. De verkoop van sigaretten is 
streng geregeld, maar niettemin toege-
laten door de overheid. En volgens ons 
strafwetboek is er geen misdrijf wan-
neer een gedraging door de overheid 
is toegelaten (3). Bovendien rust op de 
aanklagers een loodzware bewijslast. De 
(ex-)rokers of hun nabestaanden moeten 
bewijzen dat het tabaksbedrijf mensen 
opzettelijk ziek heeft willen maken of dat 
het al dan niet opzettelijk een fout heeft 
begaan bij de productie of marketing 
van de sigaretten. 
Indien men deze bewijshorde zou kun-
nen nemen, dan is daar al meteen een 
ander juridisch obstakel: de vereiste 
van oorzakelijk verband tussen de fou-
ten van de tabaksboeren en de patho-
logie van de (ex-)rokers. De klagers en 

hun nabestaanden moeten bewijzen dat 
de ziekte en het mogelijke overlijden 
veroorzaakt werd door het roken. Ook 
deze bewijsvoering is lastig. Vaak zullen 
immers ook andere oorzaken de ziekte 
veroorzaakt kunnen hebben. Roken lijkt 
dan hoogstens te leiden tot het verlies 
van een kans op betere gezondheid. Dat 
volstaat niet voor bestraffing en kan bo-
vendien de schadevergoeding sterk naar 
omlaag halen.

Verschillende  
sigarettenmerken
Bovendien, wat als de roker door al die 
jaren heen verschillende sigarettenmer-
ken heeft gerookt? Welke fabrikant kan 
dan worden aangesproken? In Neder-
land kent men hiervoor een specifieke 
wettelijke bepaling die toelaat om één 
van de fabrikanten voor de volledige 
schade (burgerrechtelijk) aansprakelijk 
te stellen (4). Die vorm van aansprake-
lijkheid kennen wij niet in België, en al 
zeker niet in het strafrecht.
Kan de tabaksindustrie eigenlijk ook niet 
gewoon argumenteren dat het de eigen 
schuld van de (ex-)roker is? Hij heeft toch 
zelf gekozen om te roken? In Nederland 
wordt hiertegen opgeworpen dat roken 
helemaal geen keuze is, want het gaat 
om een verslaving. Dat is vreemd. Bij 
ons sluit een verslaving de eigen fout 
niet uit. Zo zal een chauffeur die uit ver-
slaving onder invloed van een medicijn-
cocktail een ongeval veroorzaakt, niet 
vrijuit gaan (5). De eigen fout van de 
(ex-)roker zal de tabaksfabrikant in ons 
land dus niet buiten schot laten, maar ze 
zou niettemin een rol kunnen spelen bij 
het bepalen van de strafmaat en/of de  
schadevergoeding. 

U ziet het. Opboksen tegen de tabaks-
industrie is niet voor beginners. Toch 
zijn gerechtelijke stappen zeker niet uit-
gesloten in België. De Nederlandse zaak  
belooft daarom een interessante test-
case te worden. Intussen zou ons inlands 
medisch korps al kunnen nadenken hoe 
actief het in zo’n juridische strijd zou par-
ticiperen… ❚

Meester Filip Dewallens

Referenties
1. Mishandeling is de Nederlandse tegenhanger van 

slagen en verwondingen.
2. Zie onder meer: https://sickofsmoking.nl/; “Artsen 

betalen mee aan strafzaak tegen de tabaksindustrie, 
https://www.nrc.nl en “Hoe kansrijk is een strafzaak 
tegen de tabaksindustrie?”, http://nos.nl.  

3. Artikel 70 strafwetboek.
4. Artikel 6:99 Nederlands burgerlijk wetboek.
5. Vgl. Correctionele rechtbank Hasselt 10 maart 2005, 

VAV 2005,330.
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Medisch activisme in de rechtbank: 
tabak in de vuilbak?
Eind 2016 hebben twee Nederlandse 
longpatiënten een strafklacht  
ingediend tegen enkele tabaksfabri-
kanten wegens het manipuleren van 
sigaretten om ze extra verslavend te 
maken. Om de rechtszaak te bekos-
tigen, worden de patiënten financieel 
gesteund door de artsen van de  
Vereniging Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde. Het Nederlandse parket 
is de zaak aan het onderzoeken. Waar 
rook is, is vuur. Maar zo snel zal dit 
vuur niet overslaan naar België.

COLUMN

Meester Filip Dewallens

Wat kunnen medische en juridi-
sche professionelen van elkaar le-
ren? Dat is het onderwerp van een 
boeiend congres georganiseerd 
door de Vlaamse Vereniging voor 
Gezondheidsrecht (VVGR) en de 
Vlaamse Juristenvereniging (VJV), 
op donderdag 15 juni. 
Plaats: Karel de Grote Hogeschool, 
stadscampus - Groenplaats Natio-
nalestraat 5, 2000 Antwerpen. Als 
artsen-sprekers staan onder meer 
Etienne De Groot, Marc Moens, 
Marc Noppen en Paul Herijgers 
geprogrammeerd. Mede-organisa-
tor is onze vaste columnist  
Filip Dewallens.
VJV-leden (en gelijkgestelden) en 
VVGR-leden betalen 40 euro,  
anderen 50 euro.

Meer informatie?
Vlaamse Juristenvereniging
p/a Yolanda Vanden Bosch, Secretaris-generaal VJV
Stoopstraat 1, bus 10, 2000 Antwerpen
Tel.: 03/248.65.61
Fax: 03/248.09.75
e-post: secretariaat@vjv.be

Gezond recht



I 9 

De Specialist 106 ❚ 8 juni 2017www.despecialist.eu

“Ons beleggingsmodel be-
wijst eens te meer zijn 
nut”, aldus voorzitter  

Herwig Van Dijck en CEO Tom Mergaerts. 
“De grote twee onverwachte gebeurte-
nissen uit 2016, met name de Brexit en 
de verkiezing van Donald Trump, werden 
netjes geneutraliseerd. Door ons model 
hebben dergelijke verrassingen geen in-
vloed op lange termijn. We verwachten 
ook niet dat de uitstap van Trump uit het 
klimaatakkoord van grote invloed zal zijn 
op de bedrijven. Die moeten immers 
mee met de investeringen in nieuwe 
technologie en daar zal Trump weinig of 
niets aan kunnen veranderen. Zijn plei-
dooi voor een terugkeer naar steenkool 
zal niet veel uithalen.”

Verdere groei
Intussen wint Amonis gestaag leden 
bij. Eind 2016 werd de kaap van 28.500 
overschreden (+2% in 2016). Het aandeel 
artsen daarin vermindert lichtjes (van 
ca. 70% naar 67%) maar blijft bijzonder 
groot. Het aantal (her)aansluitingen van 
nieuwe beroepen steeg met niet min-
der dan 33%. Het gaat dan voornamelijk 
over logopedisten die vorig jaar sociale 
voordelen kregen toegekend. 
Voor dit jaar zit eenzelfde toevloed van 
verpleegkundigen eraan te komen want 
de publicatie van hun voordeelregeling 
in het Staatsblad is nakend.
De samenstelling van de leden per beroeps-
groep ziet er nu als volgt uit (Figuur 1).

Eind 2016 bedroeg het geÏnvesteerde 
vermogen 1,85 miljard. Amonis heeft 
nu een portefeuille die bestaat uit 20% 
aandelen, 68% obligaties, 4% vastgoed 
en 8% ‘andere’. 

Bovendien sleepte Amonis twee keer de 
prijs van beste Belgische Pensioenfonds 
in de wacht: van IPE en World Finance.

De leden deelden in de winst met 3,25%. 
Op de Algemene Vergadering werd be-
slist om de maandelijkse rente van de 
leden met een rust- of overlevingspensi-
oen met 2% te verhogen.

Nieuwe uitdagingen
Dit jaar, bij zijn 50-jarige bestaan, mikt 
Amonis op een verdere digitalisering 

en de stimulering van een tweede onaf-
hankelijke, volwaardige pensioenpijler, 
opgebouwd in kapitalisatie. Ook de fe-
minisering van de zorgberoepen wordt 
een nieuwe uitdaging op strategisch 
vlak. ❚

P.S.
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Amonis haalt rendement van 3,55%
Met een netto financieel rendement 2016 van 3,55%  
en een jaarlijks gemiddeld rendement over de laatste  
twee decennia van 7,15%, blijft Amonis een baken van 
stabiliteit in deze woelige tijden. De leden deelden in de 
winst met 3,25%.

BEROEPSNIEUWS

* Pitter M H, Ernst E. 
Horse chestnut seed 

extract for chronic 
venous insufficiency 

(Review). The Cochrane 
Library 2012, Issue 12.

98 capsules 
23,52 €

40 capsules
11,94 €

CHRONISCHE VENEUSE 
INSUFFICIËNTIE

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL : VEINOFYTOL harde capsules • KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING :  

Iedere capsule bevat 227 – 313 mg droogextract van Aesculus hippocastanum L., semen (paardekastanje) wat overeenkomt 

met een hoeveelheid van 50 mg totale saponosiden, uitgedrukt in anhydrisch aescine. • FARMACEUTISCHE VORM : Harde  

capsules. • KLINISCHE GEGEVENS : Therapeutische indicaties : Geneesmiddel op basis van planten dat wordt bij volwas-

senen gebruikt bij de behandeling van chronische veneuze insufficiëntie, die gekenmerkt wordt door gezwollen benen,  

spataders, een gevoel van zwaarte, pijn, vermoeidheid, jeuk, spanning en krampen in de kuiten. Het gebruik bij jongeren 

moet onder medisch toezicht gebeuren. • Dosering en wijze van toediening : 1 capsule 2 maal per dag tijdens de maaltijd. 

Dit stemt overeen met de aanbevolen dosis aescine (100 mg/ dag). De capsules mogen genomen worden bij het ontbijt, de 

middagof de avondmaaltijd. De maximale dosis bedraagt 3 capsules per dag (wat overeenstemt met 150 mg aescine). Dosis- 

aanpassingen bij risicopatiënten zijn niet nodig. Een behandelingsduur van minstens 4 weken is nodig vooraleer een positief 

effect kan waargenomen worden. Bij verlengd gebruik moet de behandeling met tussenpozen geëvalueerd worden door een 

arts. De behandeling van veneuze insufficiëntie sluit de klassieke maatregelen zoals lichaamsbeweging en gewichtscontrole 

niet uit. De capsules met een groot glas water innemen. • Contra-indicaties : Overgevoeligheid voor het werkzaam bestand-

del of voor één van de hulpstoffen. • Bijwerkingen : Gastro-intestinale stoornissen, hoofdpijn, 

duizeligheid, jeuk en allergische reacties werden beschreven. • HOUDER VAN DE VERGUNNING 

VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : Tilman n.v., Zoning Industriel Sud 15, 5377 Baillonville, 

België. • NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : BE278582 

• WIJZE VAN AFLEVERING : Vrije aflevering. • DATUM VAN GOEDKEURING VAN DE TEKST : 

09/2016.

Vermindert oedemen
en pijn*

TILMAN SA • Z.I. Sud 15 • B-5377 Baillonville

1 capsule 2 keer per dag  
tijdens de maaltijden

Eenvoudige posologie

Slechts 0,48€ per dag**

** dagprijs berekend op basis van de indicatieve prijs van 23,52 € voor een doos van 98 capsules
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harde capsules

VEINOFYTOL_BE_pub-le-specialiste-A4_05-2017_nl.indd   1 17/05/17   09:55

Figuur 1:  
Samenstelling van de leden  
per beroepsgroep
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VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN : Gelieve de Samenvatting van de Productkenmerken te raadplegen voor de volledige informatie 
over het gebruik van dit geneesmiddel.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvul lende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe vei l igheidsinformatie worden vastgesteld. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek “Bijwerkingen” voor het rapporteren van 
bijwerkingen.

ontstekingsreactie op asymptomatische of nog 
a a nwez i g e o p p o r t u n i s t i s c h e p a t h o g e n e n 
voordoen die tot ernstige klinische aandoeningen 
of verergering van de symptomen kan leiden. 
Dergelijke reacties zijn vooral in de eerste weken of 
maanden na het starten van CART gezien. Relevante voorbeelden zi jn cytomegalovirusretinit is , 
gegeneraliseerde en/of focale mycobacteriële infecties en Pneumocystis carinii-pneumonie. Alle 
ontstekingssymptomen moeten worden beoordeeld en zo nodig worden behandeld. Van auto-
immuunziekten (zoals de z iek te van Graves) i s ook gerappor teerd dat ze in een set t ing van 
immuunreactivering kunnen optreden; de gerapporteerde tijd tot het begin van de ziekte is echter meer 
variabel en deze bijwerkingen kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden. 
Verhogingen in leverfunctiewaarden die consistent zijn met het immuunreconstitutiesyndroom zijn 
waargenomen bij een aantal patiënten die ook geïnfecteerd waren met hepatitis B en/of C bij het begin van 
de behandeling met dolutegravir. Controle van leverfunctiewaarden wordt aanbevolen bij patiënten die een 
gelijktijdige hepatitis B- en/of -C-infectie hebben (zie Patiënten met chronische hepatitis B of C eerder in deze 
rubriek en zie ook rubriek “Bijwerkingen”). Mitochondriale disfunctie na blootstelling in utero: Nucleos(t)ide 
analogen kunnen een effect hebben op de mitochondriale functie in variabele gradaties, hetgeen het 
meest uitgesproken is met stavudine, didanosine en zidovudine. Bij hiv negatieve zuigelingen die in utero en/
of postnataal werden blootgesteld aan nucleoside analogen, werd mitochondriale disfunctie 
gerapporteerd; deze betroffen voornamelijk behandeling met schema’s die zidovudine bevatten. De 
belangrijkste gerapporteerde bijwerkingen zijn hematologische aandoeningen (anemie, neutropenie) en 
metabole stoornissen (hyperlactatemie, hyperlipasemie). Deze bijwerkingen waren vaak van voorbijgaande 
aard. Laat intredende neurologische afwijkingen werden in zeldzame gevallen gerapporteerd (hypertonie, 
convulsie, abnormaal gedrag). Of dergelijke neurologische afwijkingen voorbijgaand of blijvend zijn, is 
momenteel niet bekend. Met deze bevindingen moet rekening worden gehouden bij kinderen die in utero 
werden blootgesteld aan nucleos(t)ide analogen en die ernstige klinische bevindingen van onbekende 
etiologie vertonen, met name neurologische bevindingen. Deze bevindingen hebben geen invloed op de 
huidige nationale aanbevelingen voor het gebruik van antiretrovirale therapie bij zwangere vrouwen ter 
voorkoming van verticale overdracht van hiv. Myocardinfarct: In observationele onderzoeken is een verband 
aangetoond tussen het optreden van een myocardinfarct en het gebruik van abacavir. De patiënten die zijn 
onderzocht waren voornamelijk patiënten eerder behandeld met antiretrovirale therapie. Gegevens uit 
klinische onderzoeken lieten een beperkt aantal myocardinfarcten zien; een kleine risicotoename kon 
daardoor niet worden uitgesloten. In totaliteit vertoonden de beschikbare gegevens uit de observationele 
onderzoeken en uit de gerandomiseerde onderzoeken enige inconsequenties, waardoor een causaal 
verband tussen de abacavirbehandeling en het risico op het optreden van een myocardinfarct noch kan 
worden bevestigd, noch kan worden weerlegd. Tot op heden is er geen algemeen aanvaard biologisch 
mechanisme dat een mogelijke risicotoename kan verklaren. Bij het voorschrijven van Triumeq dient actie te 
worden genomen om alle te beïnvloeden risicofactoren (zoals bijvoorbeeld roken, hypertensie en 
hyperlipidemie) zoveel mogelijk te minimaliseren. Osteonecrose: Hoewel men aanneemt dat bij de etiologie 
vele factoren een rol spelen (waaronder gebruik van corticosteroïden, bisfosfonaten, alcohol, ernstige 
immunosuppressie, hoge Body Mass Index), zijn gevallen van osteonecrose vooral gemeld bij patiënten met 
voortgeschreden hiv infectie en/of langdurige blootstelling aan CART. Patiënten moet worden aangeraden 
om een arts te raadplegen wanneer hun gewrichten pijnlijk zijn of stijf worden of wanneer zij moeilijk kunnen 
bewegen. Opportunistische infecties: Patiënten moeten erop worden gewezen dat Triumeq of enig ander 
antiretroviraal middel hiv-infectie niet geneest en dat ze nog steeds opportunistische infecties en andere 
complicaties van hiv-infectie kunnen ontwikkelen. Daarom moeten patiënten onder nauwkeurige klinische 
observatie blijven van artsen die ervaren zijn in de behandeling van deze met hiv geassocieerde ziekten. 
Geneesmiddelresistentie: Aangezien de aanbevolen dosering dolutegravir 50 mg tweemaal daags is voor 
patiënten met resistentie voor integraseremmers, wordt het gebruik van Triumeq niet aanbevolen voor 
patiënten met resistentie tegen integraseremmers. Geneesmiddelinteracties: Aangezien de aanbevolen 
dosering dolutegravir 50 mg tweemaal daags is wanneer het gelijktijdig wordt toegediend met etravirine 
(zonder gebooste proteaseremmers), efavirenz, nevirapine, rifampicine, tipranavir/ritonavir, carbamazepine, 
fenytoïne, fenobarbital en sint-janskruid, wordt het gebruik van Triumeq niet aanbevolen voor patiënten die 
deze geneesmiddelen gebruiken. Triumeq dient niet gelijktijdig te worden toegediend met antacida die 
polyvalente kationen bevatten. Het wordt aanbevolen dat Triumeq 2 uur voor of 6 uur na deze middelen 
wordt toegediend. Het wordt aanbevolen dat Triumeq 2 uur voor of 6 uur na het nemen van calcium- of 
ijzersupplementen wordt toegediend. Metformineconcentraties werden door dolutegravir verhoogd. Om de 
glycemische controle te behouden, moet een dosisaanpassing van metformine worden overwogen wanneer 
met gelijktijdige toediening van dolutegravir met metformine wordt gestart of gestopt. Metformine wordt 
renaal geëlimineerd; het is daarom belangrijk de nierfunctie te controleren wanneer er gelijktijdig met 
dolutegravir wordt behandeld. Deze combinatie kan het risico op lactaatacidose verhogen bij patiënten met 
een matig verminderde nierfunctie (stadium 3a creatinineklaring [CrCl] 45-59 ml/min); een voorzichtige 
benadering wordt aanbevolen. Verlaging van de metforminedosis moet serieus worden overwogen. De 
combinatie van lamivudine met cladribine wordt niet aanbevolen. Triumeq mag niet worden ingenomen met 
enig ander geneesmiddel dat dolutegravir, abacavir, lamivudine of emtricitabine bevat. BIJWERKINGEN: 
Samenvatting van het veiligheidsprofiel : Er zijn uit klinisch onderzoek beperkte veiligheidsgegevens over 
Triumeq. De meest gemelde bijwerkingen die mogelijk of waarschijnlijk verband hielden met dolutegravir en 
abacavir/lamivudine [gepoolde gegevens van 679 niet eerder met een antiretroviraal middel behandelde 
proefpersonen die deze combinatie kregen in de klinische fase IIb- tot fase IIIb-onderzoeken] waren nausea 
(12%), insomnia (7%), duizeligheid (6%) en hoofdpijn (6%). Veel van de in de onderstaande tabel genoemde 
bijwerkingen komen vaak voor (nausea, braken, diarree, koorts, lethargie, rash) bij patiënten die overgevoelig 
zijn voor abacavir. Daarom moeten patiënten met één van deze symptomen nauwgezet worden beoordeeld 
op de aanwezigheid van deze overgevoeligheid (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij 
gebruik”). Zeer zeldzame gevallen van erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom of toxische 
epidermale necrolyse zijn gemeld in gevallen waarin overgevoeligheid voor abacavir niet kon worden 
uitgesloten. In dergelijke gevallen moet het gebruik van geneesmiddelen die abacavir bevatten definitief 
worden gestaakt. De ernstigste bijwerking die mogelijk verband houdt met de behandeling met dolutegravir 
en abacavir/lamivudine, die bij individuele patiënten werd gezien, was een overgevoeligheidsreactie met 
rash en ernstige levereffecten (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik” en de 
Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen in deze rubriek). Samenvattende tabel van bijwerkingen: De 
bijwerkingen uit klinische onderzoeken en postmarketingervaring waarvan het ten minste mogelijk wordt 
geacht dat ze verband houden met behandeling met de bestanddelen van Triumeq, staan vermeld in tabel 
2, per lichaamssysteem, orgaanklasse en absolute frequentie. De frequenties zijn gedefinieerd als zeer vaak 
(≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000). 
De bijwerkingen die werden gezien voor de combinatie van dolutegravir + abacavir/lamivudine tijdens een 
analyse van gepoolde gegevens uit klinische fase IIb- tot fase IIIb-onderzoeken waren over het algemeen 
consistent met de bijwerkingenprofielen voor de afzonderlijke bestanddelen dolutegravir, abacavir en 
lamivudine. Er was tussen de combinatie en de afzonderlijke bestanddelen geen verschil in de mate van 
ernst voor elk van de waargenomen bijwerkingen. Tabel 2: overzicht in tabelvorm van bijwerkingen die in 
verband zijn gebracht met de combinatie van dolutegravir + abacavir/lamivudine tijdens een analyse van 
gepoolde gegevens uit: klinische fase IIb- tot fase IIIb-onderzoeken; en bijwerkingen van de behandeling met 
abacavir en lamivudine uit kl inische onderzoeken en postmarketingervaring of dolutegravir uit 
postmarketingervaring, wanneer deze werden gebruikt met andere antiretrovirale middelen. Bloed- en 
lymfestelselaandoeningen: Soms: Bijwerking: neutropenie1, anemie1, trombocytopenie1 -  Zeer zelden: 
Bijwerking: zuivere aplasie van de rode bloedcellen1 -  Immuunsysteemaandoeningen: Vaak: Bijwerking: 
overgevoeligheid (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”) - Soms: Bijwerking: 
immuunreconstitutiesyndroom (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”) - 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Vaak: Bijwerking: anorexie1 - Soms: Bijwerkingen: hypertriglyceridemie, 
hyperglykemie - Zeer zelden: Bijwerking: lactaatacidose1 -  Psychische stoornissen: Zeer vaak: Bijwerking: 
Insomnia - Vaak: Bijwerkingen: abnormale dromen, depressie, nachtmerrie, slaapstoornis - Soms: 
Bijwerkingen: suïcidale gedachten of suïcidepoging (in het bijzonder bij patiënten met een reeds bestaande 
voorgeschiedenis van depressie of psychiatrische ziekte) - Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: Bijwerking: 
hoofdpijn - Vaak: Bijwerkingen: duizeligheid, somnolentie, lethargie1 - Zeer zelden: Bijwerkingen: perifere 
neuropathie1, paresthesie1 - Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Vaak: 
Bijwerkingen: hoesten1, neussymptomen1 - Maagdarm stelsel aandoeningen: Zeer vaak: Bijwerkingen: nausea, 
diarree -  Vaak: Bijwerkingen: braken, flatulentie, abdominale pijn, bovenbuikpijn, abdominale distensie, 
abdominaal ongemak, gastro-oesofageale refluxziekte, dyspepsie - Zelden: Bijwerking: pancreatitis1 - Lever- 
en galaandoeningen: Soms: Bijwerking: hepatitis - Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: Bijwerkingen: 
rash, pruritus, alopecia1  - Zeer zelden: Bijwerkingen: erythema multiforme1, Stevens-Johnson-syndroom1, 
toxische epidermale necrolyse1 - Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: Bijwerkingen: 
artralgie1,2, spieraandoeningen1 (zoals myalgie2) - Zelden: Bijwerking: rabdomyolyse1 - Algemene 
aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Bijwerking: vermoeidheid - Vaak: Bijwerkingen: 
asthenie, koorts1, malaise1 - Onderzoeken: Vaak: Bijwerkingen: CPK verhoogd, ALAT/ASAT verhoogd - Zelden: 
Bijwerking: amylase verhoogd1 • 1Deze bijwerking werd niet vastgesteld aan de hand van de klinische fase III-

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmomhulde tabletten (EU/1/14/940/001). 
Farmacotherapeutische categorie: antivirale middelen voor systemisch gebruik, antivirale middelen voor de 
behandeling van hiv- infecties, combinaties. ATC-code: J05AR13. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING: Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg dolutegravir (als natriumzout), 600 mg abacavir (als 
sulfaat) en 300 mg lamivudine. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Triumeq is geïndiceerd voor de behandeling van 
volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar die ten minste 40 kg wegen en die geïnfecteerd zijn met het 
humaan immunodeficiëntievirus (hiv) (zie rubriek“Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). 
Voorafgaand aan het starten van een behandeling met middelen die abacavir bevatten dient elke hiv-
patiënt gescreend te worden op het drager zijn van het HLA-B*5701-allel, ongeacht ras (zie rubriek “Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Abacavir mag niet worden gebruikt bij patiënten die drager zijn 
van het HLA-B*5701-al lel. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: De behandel ing moet worden 
voorgeschreven door een arts die ervaren is in de behandeling van hiv-infecties. Dosering: Volwassenen en 
adolescenten (met een gewicht van ten minste 40 kg):  De aanbevolen dosering Triumeq bij volwassenen en 
adolescenten is eenmaal daags één tablet. Triumeq mag niet worden toegediend aan volwassenen en 
adolescenten die minder wegen dan 40 kg omdat het een tablet is in een vaste dosiscombinatie die niet 
verlaagd kan worden. Tr iumeq is een tablet in een vaste dosiscombinatie en mag niet worden 
voorgeschreven aan patiënten bij wie aanpassingen van de dosering nodig zijn. Afzonderlijke preparaten 
van dolutegravir, abacavir of lamivudine zijn verkrijgbaar in gevallen waarin staken van het gebruik of 
aanpassing van de dosering van één van de werkzame stoffen geïndiceerd is. In deze gevallen wordt de arts 
verwezen naar de afzonderlijke productinformatie van deze geneesmiddelen. Gemiste doses: Als de patiënt 
een dosis Triumeq mist, dient de patiënt Triumeq zo snel mogelijk alsnog in te nemen, mits de volgende dosis 
niet binnen 4 uur moet worden ingenomen. Als de volgende dosis binnen 4 uur moet worden ingenomen, 
dient de patiënt de gemiste dosis niet in te nemen en gewoon verder te gaan met het gebruikelijke 
doseringsschema. Ouderen: Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van dolutegravir, 
abacavir en lamivudine bij patiënten van 65 jaar en ouder. Er is geen bewijs dat oudere patiënten een 
andere dosis nodig hebben dan jongere volwassen patiënten. Speciale aandacht wordt aanbevolen in deze 
leeftijdsgroep, vanwege leeftijdsgebonden veranderingen, zoals de afname van de nierfunctie en 
verandering van hematologische parameters. Verminderde nierfunctie: Triumeq wordt niet aanbevolen voor 
gebruik bij patiënten met een creatinineklaring < 50 ml/min. Verminderde leverfunctie: Abacavir wordt 
hoofdzakelijk gemetaboliseerd via de lever. Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar van patiënten met 
een matige of ernstige leverinsufficiëntie, daarom wordt het gebruik van Triumeq niet aanbevolen, tenzij het 
noodzakelijk wordt geacht. Bij patiënten met een milde leverinsufficiëntie (Child-Pugh score 5-6) is 
nauwkeurige controle vereist inclusief controle van abacavir plasmaconcentraties, indien mogelijk (zie 
rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Pediatrische patiënten: De veiligheid en 
werkzaamheid van Triumeq bij kinderen jonger dan 12 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens 
beschikbaar. Wijze van toediening: Oraal gebruik. Triumeq kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor dolutegravir, abacavir of lamivudine of voor (één van) de in 
rubriek 6.1 van de volledige SPK vermelde hulpstof(fen). Zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik”. Gelijkti jdige toediening met dofetil ide.BIJ ZONDERE WAARSCHUWINGEN EN 
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: Overdracht van hiv Hoewel bewezen is dat effectieve virussuppressie met 
antiretrovirale behandeling het risico op seksuele overdracht substantieel vermindert, kan een resterend risico 
niet worden uitgesloten. Voorzorgen om overdracht te voorkomen dienen te worden genomen in 
overeenstemming met nationale richtlijnen. Overgevoeligheidsreacties (zie rubriek “Bijwerkingen”) : Abacavir 
en dolutegravir zi jn beide in verband gebracht met een risico op overgevoeligheidsreacties (HSR, 
hypersensit ivity reactions) (zie rubriek “Bijwerkingen”) en delen een aantal gemeenschappeli jke 
eigenschappen zoals koorts en/of rash met andere symptomen die wijzen op betrokkenheid van meerdere 
organen. Het is klinisch niet mogelijk om vast te stellen of een overgevoeligheidsreactie bij Triumeq wordt 
veroorzaakt door abacavir of dolutegravir. Overgevoeligheidsreacties zijn vaker waargenomen bij abacavir, 
waarbij een aantal levensbedreigend waren en in zeldzame gevallen fataal, wanneer ze niet op de juiste 
manier werden behandeld. Het risico op een overgevoeligheidsreactie met abacavir is aanzienlijk groter voor 
patiënten die positief testen op het HLA-B*5701-allel. Bij patiënten die geen drager zijn van dit allel zijn deze 
overgevoeligheidsreacties echter in een lagere frequentie ook gemeld. Daarom moeten te allen tijde de 
volgende instructies gevolgd worden: - De HLB-B*5701-status moet altijd worden gedocumenteerd voordat 
met de behandeling wordt begonnen. - Bij patiënten met een positieve HLA-B*5701-status mag nooit een 
behandeling worden gestart met Triumeq. Dit geldt ook bij patiënten met een negatieve HLA-B*5701-status 
van wie wordt vermoed dat ze een abacavir-overgevoeligheidsreactie hebben ontwikkeld in een eerdere 
behandeling met abacavir.- Er moet onmiddellijk met de behandeling met Triumeq worden gestopt, zelfs bij 
het ontbreken van het HLA-B*5701-allel, als een overgevoeligheidsreactie wordt vermoed. Vertraging in het 
stoppen van de behandeling met Triumeq nadat zich een overgevoeligheid begint voor te doen kan leiden 
tot een snelle en levensbedreigende reactie. De klinische status inclusief leveraminotransferases en bilirubine 
dient te worden gecontroleerd. - Nadat de behandeling met Triumeq wordt gestaakt vanwege een 
vermoede overgevoeligheidsreactie, mogen Triumeq en andere geneesmiddelen met abacavir of 
dolutegravir nooit weer worden gestart. - Het opnieuw starten van de behandeling met middelen met 
abacavir na een verdenking van een overgevoeligheidsreactie op abacavir kan leiden tot een onmiddellijke 
terugkeer van de symptomen binnen enkele uren. Deze opnieuw optredende reactie is meestal ernstiger dan 
de eerste en kan onder meer bestaan uit levensbedreigende hypotensie en overlijden. - Om te voorkomen 
dat patiënten de behandeling met abacavir en dolutegravir hervatten, moeten patiënten die een 
overgevoeligheidsreactie hebben gehad geïnstrueerd worden hun resterende Triumeq-tabletten in te 
leveren. Klinische beschrijving van overgevoeligheidsreacties Over gevoelig heidsreacties zijn gemeld bij <1% 
van de patiënten die tijdens klinische onderzoeken met dolutegravir werden behandeld. Deze werden 
gekenmerkt door rash, constitutionele bevindingen en soms orgaandisfunctie, waaronder ernstige 
leverreacties. Overgevoeligheidsreacties met abacavir zijn goed in kaart gebracht dankzij klinische 
onderzoeken en postmarketing follow-up. Symptomen traden gewoonlijk op binnen de eerste zes weken na 
het begin van de behandeling met abacavir (mediane tijd tot optreden 11 dagen), hoewel deze reacties op 
elk moment tijdens de behandeling kunnen optreden. Bij bijna alle overgevoeligheidsreacties op abacavir 
maken koorts en/of rash deel uit van de symptomen. Andere klachten en symptomen die zijn waargenomen 
als onderdeel van een overgevoeligheidsreactie op abacavir worden in detail beschreven in rubriek 
“Bijwerkingen” (Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen), waaronder respiratoire en gastro-intestinale 
symptomen. Belangrijk is dat dergelijke symptomen kunnen leiden tot een verkeerde diagnose omdat een 
overgevoeligheidsreactie kan worden aangezien voor een respiratoire aandoening (pneumonie, bronchitis, 
fa ryng i t i s) o f gast ro-enter i t i s .  De symptomen d ie in verband gebracht worden met deze 
overgevoeligheidsreactie verergeren bij het voortzetten van de therapie en kunnen levensbedreigend zijn. 
Deze symptomen verdwijnen gewoonlijk na het stopzetten van de behandeling met abacavir. In zeldzame 
geval len hadden pat iënten d ie met abacavi r waren gestopt om andere redenen dan een 
overgevoeligheidsreactie ook levensbedreigende reacties ontwikkeld binnen enkele uren na het opnieuw 
starten van abacavir (zie rubriek “Bijwerkingen” Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen). Het hervatten 
van de behandeling met abacavir moet in dergelijke gevallen worden gedaan in een omgeving waarin 
medische hulp onmiddellijk voorhanden is. Gewicht en metabole parameters: Een gewichtstoename en een 
stijging van de serumlipiden- en bloedglucosespiegels kunnen tijdens antiretrovirale behandeling optreden. 
Zulke veranderingen kunnen gedeeltelijk samenhangen met het onder controle brengen van de ziekte en de 
levensstijl. Voor lipiden is er in sommige gevallen bewijs voor een effect van de behandeling, terwijl er voor 
gewichtstoename geen sterk bewijs is dat het aan een specifieke behandeling gerelateerd is. Voor het 
controleren van de seruml ipiden en bloedglucose wordt verwezen naar de vastgestelde hiv-
behandelrichtlijnen. Lipidestoornissen moeten worden behandeld waar dat klinisch aangewezen is. 
Leverziekte: De veiligheid en werkzaamheid van Triumeq zijn niet vastgesteld bij patiënten met significante 
onderliggende leveraandoeningen. Triumeq wordt niet aanbevolen bij patiënten met een matig tot ernstig 
verminderde leverfunctie (zie rubriek “Dosering en wijze van toediening”). Patiënten met een reeds 
bestaande gestoorde leverfunctie, waaronder chronische actieve hepatitis, hebben een hogere frequentie 
van leverfunctiestoornissen gedurende antiretrovirale combinatietherapie en moeten gecontroleerd worden 
volgens de standaardpraktijk. Als er bewijs bestaat dat de leveraandoening bij dergelijke patiënten 
verslechtert, moet onderbreking of staken van de behandeling worden overwogen. Patiënten met chronische 
hepatitis B of C: Patiënten met chronische hepatitis B of C die behandeld worden met antiretrovirale 
combinatietherapie lopen een verhoogd risico op ernstige en mogelijk fatale hepatische bijwerkingen. Zie in 
het geval van gelijktijdige antivirale therapie voor hepatitis B of C ook de desbetreffende productinformatie 
voor deze geneesmiddelen. Triumeq bevat lamivudine, dat actief is tegen hepatitis B. Abacavir en 
dolutegravir hebben deze werking niet. Monotherapie met lamivudine wordt over het algemeen niet 
beschouwd als een adequate behandeling voor hepatitis B, omdat de kans op resistentie van het hepatitis 
B-virus daarbij groot is. Als Triumeq wordt gebruikt bij patiënten die ook geïnfecteerd zijn met het hepatitis
B-virus, is een aanvullend antiviraal geneesmiddel daarom meestal nodig. Raadpleeg de behandelrichtlijnen. 
Indien het gebruik van Triumeq wordt gestaakt bij patiënten die tevens geïnfecteerd zijn met het hepatitis
B-virus, wordt periodieke controle van zowel de leverfunctiewaarden als markers van HBV-replicatie
aanbevolen, omdat stoppen met lamivudine kan leiden tot acute exacerbatie van hepatit i s .
Immuunreactivatiesyndroom: Bij met hiv geïnfecteerde patiënten die op het moment dat de antiretrovirale 
combinatietherapie (CART) wordt gestart een ernstige immuundeficiëntie hebben, kan zich een
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onderzoeken voor Triumeq (dolutegravir + abacavir/lamivudine) of dolutegravir, maar aan de hand van 
klinisch onderzoeken of postmarketingervaring voor abacavir of lamivudine wanneer die werden gebruikt 
met andere antiretrovirale middelen. - 2Deze bijwerking werd niet vastgesteld aan de hand van de klinische 
fase III-onderzoeken voor Triumeq (dolutegravir + abacavir/lamivudine) of dolutegravir, maar aan de hand 
van postmarketingervaring voor dolutegravir wanneer dit werd gebruikt met andere antiretrovirale middelen. 
De hoogste in de tekst van de individuele componenten waargenomen frequentiecategorie werd gebruikt 
(d.w.z. lamivudine). • Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Overgevoeligheidsreacties: Abacavir en 
dolutegravir gaan beide gepaard met een risico van overgevoeligheidsreacties; deze werden vaker gezien 
voor abacavir. De overgevoeligheidsreacties die werden gezien voor elk van deze geneesmiddelen 
(hieronder beschreven) delen een aantal gezamenlijke eigenschappen, zoals koorts en/of rash met andere 
symptomen die wijzen op betrokkenheid van meerdere organen. Tijd tot optreden was voor zowel de met 
abacavir gepaard gaande als de met dolutegravir gepaard gaande reacties veelal 10-14 dagen, hoewel 
reacties op abacavir op elk moment gedurende de behandeling kunnen voorkomen. De behandeling met 
Triumeq moet meteen worden gestopt indien een overgevoeligheidsreactie op klinische gronden niet kan 
worden uitgesloten, en behandeling met Triumeq of andere geneesmiddelen met abacavir of dolutegravir 
mag dan nooit weer worden gestart. Zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik” voor 
meer info rmat ie over de behandel ing van pat iënten in het geva l van een vermoedel i j ke 
overgevoeligheidsreactie op Triumeq. Overgevoeligheid voor dolutegravir: Symptomen waren onder andere 
rash, constitutionele bevindingen en soms orgaandisfunctie, waaronder ernstige leverreacties. 
Overgevoeligheid voor abacavir: De klachten en symptomen van deze overgevoeligheidsreactie worden 
hieronder opgesomd. Deze werden opgemerkt in ofwel klinische studies ofwel de postmarketingsurveillance. 
De reacties die gemeld zijn bij ten minste 10% van de patiënten met een overgevoeligheidsreactie zijn 
vetgedrukt weergegeven. Vrijwel alle patiënten die overgevoeligheidsreacties ontwikkelen krijgen koorts en/
of rash (meestal maculopapulair of urticarieel) als onderdeel van het syndroom, maar er zijn ook reacties 
opgetreden zonder rash of koorts. Andere belangrijke symptomen zijn gastro-intestinale, respiratoire of 
constitutionele symptomen, zoals lethargie en malaise. Huid: Rash (gewoonlijk maculopapulair of urticarieel). 
Gastro-intestinaal: Nausea, braken, diarree, abdominale pijn, zweren in de mond. Respiratoir: Dyspneu, 
hoesten, keelpijn, ‘adult respiratory distress’-syndroom, respiratoire insufficiëntie. Overige: Koorts, lethargie, 
malaise, oedeem, lymfadenopathie, hypotensie, conjunctivitis, anafylaxis. Neurologisch/psychisch: 
Hoofdpijn, paresthesieën. Hematologisch: Lymfopenie. Lever/pancreas: Verhoogde leverfunctiewaarden, 
hepatitis, leverfalen. Skeletspierstelsel: Myalgie, zelden myolysis, artralgie, verhoogd creatinefosfokinase. 
Urologisch: Verhoogd creatinine, nierfalen. - De symptomen die in verband gebracht worden met deze 
overgevoeligheidsreacties verergeren bij het voortzetten van de therapie en kunnen levensbedreigend zijn 
en waren in zeldzame gevallen fataal. Het opnieuw starten van abacavir na een overgevoeligheidsreactie 
op abacavir leidt tot terugkeer van de symptomen binnen enkele uren. Deze opnieuw optredende 
overgevoel igheidsreact ie i s meestal ernst iger dan de eerste en kan onder meer bestaan uit 
levensbedreigende hypotensie en overlijden. Vergelijkbare reacties zijn ook incidenteel voorgekomen na het 
opnieuw starten van abacavir bij patiënten die voorafgaand aan de stopzetting van abacavir slechts één 
van de belangrijkste symptomen van overgevoeligheid (zie hierboven) hadden; en in zeer zeldzame gevallen 
zijn ook overgevoeligheidsreacties gezien wanneer de therapie werd hervat bij patiënten die geen 
voorafgaande symptomen van een overgevoeligheidsreactie hadden (patiënten van wie voordien gedacht 
werd dat ze abacavir verdroegen). Metabole parameters: Het gewicht en de serumlipiden- en 
bloedglucosespiegels kunnen toenemen tijdens antiretrovirale behandeling (zie rubriek “Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Osteonecrose: Er zijn gevallen van osteonecrose gemeld, 
vooral bij patiënten met algemeen erkende risicofactoren, voortgeschreden hiv infectie of langdurige 
blootstelling aan CART. De frequentie hiervan is onbekend (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik”). Immuunreactiveringssyndroom: Bij met hiv geïnfecteerde patiënten die op het 
moment dat de CART wordt gestart een ernstige immuundeficiëntie hebben, kan zich een ontstekingsreactie 

op asymptomatische of nog aanwezige opportunistische infecties voordoen. Auto-immuunziekten (zoals de 
ziekte van Graves) zijn ook gemeld. De gemelde tijd tot optreden is echter variabeler en deze bijwerkingen 
kunnen vele maanden na het beginnen van de behandeling optreden (zie rubriek “Bi jzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Veranderingen in laboratoriumwaarden: Verhogingen van 
serumcreatinine traden op in de eerste week van behandeling met dolutegravir en bleven stabiel 
gedurende 96 weken. In het SINGLE-onderzoek werd een gemiddelde verandering vanaf baseline van 12,6 
µmol/l waargenomen na 96 weken behandeling. Deze veranderingen worden niet als klinisch relevant 
beschouwd, omdat ze geen verandering weergeven in glomerulaire filtratiesnelheid. Asymptomatische 
creatinefosfokinase (CPK)-verhogingen, meestal verband houdend met lichaamsbeweging, werden ook 
gemeld bij behandeling met dolutegravir. Co-infectie met hepatitis B of C: In fase III-onderzoeken met 
dolutegravir mochten patiënten met een co-infectie met hepatitis B en/of C meedoen op voorwaarde dat 
de leverwaarden op baseline niet hoger waren dan 5 keer de bovengrens van normaal (‘upper limit of 
normal’, ULN). Over het algemeen was het veiligheidsprofiel bij patiënten met een co-infectie met hepatitis 
B en/of C vergelijkbaar met dat van patiënten zonder een co-infectie met hepatitis B of C, hoewel de 
percentages ASAT- en ALAT-afwijkingen bij alle behandelgroepen hoger waren in de subgroep met een 
co-infectie met hepatitis B en/of C. Pediatrische patiënten: Er zijn geen gegevens uit klinisch onderzoek over 
de effecten van Triumeq op pediatrische patiënten. Afzonderlijke bestanddelen zijn onderzocht bij 
jongeren (12 tot 17 jaar). Op basis van de beperkte hoeveelheid beschikbare gegevens voor dolutegravir 
als enkelvoudig middel gebruikt in combinatie met andere antiretrovirale middelen voor de behandeling 
van jongeren (12 tot 17 jaar), waren er geen bijkomende typen bijwerkingen naast de bijwerkingen die zijn 
waargenomen bij de volwassen populatie. De afzonderlijke preparaten abacavir en lamivudine zijn apart 
onderzocht, en als een dubbele achtergrondbehandeling met nucleosiden, in gecombineerde 
antiretrovirale therapie voor de behandeling van ART-naïeve en ART-ervaren pediatrische patiënten met 
een hiv-infectie (er zijn beperkte gegevens over het gebruik van abacavir en lamivudine bij zuigelingen 
jonger dan drie maanden). Er zi jn geen bijkomende soorten bijwerkingen waargenomen naast de 
bijwerkingen die zijn beschreven voor de volwassen populatie.  Melding van vermoedelijke bijwerkingen: 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze 
wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via 
het nationale meldsysteem. België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
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e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxemburg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie 
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onderzoeken voor Triumeq (dolutegravir + abacavir/lamivudine) of dolutegravir, maar aan de hand van 
klinisch onderzoeken of postmarketingervaring voor abacavir of lamivudine wanneer die werden gebruikt 
met andere antiretrovirale middelen. - 2Deze bijwerking werd niet vastgesteld aan de hand van de klinische 
fase III-onderzoeken voor Triumeq (dolutegravir + abacavir/lamivudine) of dolutegravir, maar aan de hand 
van postmarketingervaring voor dolutegravir wanneer dit werd gebruikt met andere antiretrovirale middelen. 
De hoogste in de tekst van de individuele componenten waargenomen frequentiecategorie werd gebruikt 
(d.w.z. lamivudine). • Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Overgevoeligheidsreacties: Abacavir en 
dolutegravir gaan beide gepaard met een risico van overgevoeligheidsreacties; deze werden vaker gezien 
voor abacavir. De overgevoeligheidsreacties die werden gezien voor elk van deze geneesmiddelen 
(hieronder beschreven) delen een aantal gezamenlijke eigenschappen, zoals koorts en/of rash met andere 
symptomen die wijzen op betrokkenheid van meerdere organen. Tijd tot optreden was voor zowel de met 
abacavir gepaard gaande als de met dolutegravir gepaard gaande reacties veelal 10-14 dagen, hoewel 
reacties op abacavir op elk moment gedurende de behandeling kunnen voorkomen. De behandeling met 
Triumeq moet meteen worden gestopt indien een overgevoeligheidsreactie op klinische gronden niet kan 
worden uitgesloten, en behandeling met Triumeq of andere geneesmiddelen met abacavir of dolutegravir 
mag dan nooit weer worden gestart. Zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik” voor 
meer info rmat ie over de behandel ing van pat iënten in het geva l van een vermoedel i j ke 
overgevoeligheidsreactie op Triumeq. Overgevoeligheid voor dolutegravir: Symptomen waren onder andere 
rash, constitutionele bevindingen en soms orgaandisfunctie, waaronder ernstige leverreacties. 
Overgevoeligheid voor abacavir: De klachten en symptomen van deze overgevoeligheidsreactie worden 
hieronder opgesomd. Deze werden opgemerkt in ofwel klinische studies ofwel de postmarketingsurveillance. 
De reacties die gemeld zijn bij ten minste 10% van de patiënten met een overgevoeligheidsreactie zijn 
vetgedrukt weergegeven. Vrijwel alle patiënten die overgevoeligheidsreacties ontwikkelen krijgen koorts en/
of rash (meestal maculopapulair of urticarieel) als onderdeel van het syndroom, maar er zijn ook reacties 
opgetreden zonder rash of koorts. Andere belangrijke symptomen zijn gastro-intestinale, respiratoire of 
constitutionele symptomen, zoals lethargie en malaise. Huid: Rash (gewoonlijk maculopapulair of urticarieel). 
Gastro-intestinaal: Nausea, braken, diarree, abdominale pijn, zweren in de mond. Respiratoir: Dyspneu, 
hoesten, keelpijn, ‘adult respiratory distress’-syndroom, respiratoire insufficiëntie. Overige: Koorts, lethargie, 
malaise, oedeem, lymfadenopathie, hypotensie, conjunctivitis, anafylaxis. Neurologisch/psychisch: 
Hoofdpijn, paresthesieën. Hematologisch: Lymfopenie. Lever/pancreas: Verhoogde leverfunctiewaarden, 
hepatitis, leverfalen. Skeletspierstelsel: Myalgie, zelden myolysis, artralgie, verhoogd creatinefosfokinase. 
Urologisch: Verhoogd creatinine, nierfalen. - De symptomen die in verband gebracht worden met deze 
overgevoeligheidsreacties verergeren bij het voortzetten van de therapie en kunnen levensbedreigend zijn 
en waren in zeldzame gevallen fataal. Het opnieuw starten van abacavir na een overgevoeligheidsreactie 
op abacavir leidt tot terugkeer van de symptomen binnen enkele uren. Deze opnieuw optredende 
overgevoel igheidsreact ie i s meestal ernst iger dan de eerste en kan onder meer bestaan uit 
levensbedreigende hypotensie en overlijden. Vergelijkbare reacties zijn ook incidenteel voorgekomen na het 
opnieuw starten van abacavir bij patiënten die voorafgaand aan de stopzetting van abacavir slechts één 
van de belangrijkste symptomen van overgevoeligheid (zie hierboven) hadden; en in zeer zeldzame gevallen 
zijn ook overgevoeligheidsreacties gezien wanneer de therapie werd hervat bij patiënten die geen 
voorafgaande symptomen van een overgevoeligheidsreactie hadden (patiënten van wie voordien gedacht 
werd dat ze abacavir verdroegen). Metabole parameters: Het gewicht en de serumlipiden- en 
bloedglucosespiegels kunnen toenemen tijdens antiretrovirale behandeling (zie rubriek “Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Osteonecrose: Er zijn gevallen van osteonecrose gemeld, 
vooral bij patiënten met algemeen erkende risicofactoren, voortgeschreden hiv infectie of langdurige 
blootstelling aan CART. De frequentie hiervan is onbekend (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik”). Immuunreactiveringssyndroom: Bij met hiv geïnfecteerde patiënten die op het 
moment dat de CART wordt gestart een ernstige immuundeficiëntie hebben, kan zich een ontstekingsreactie 

op asymptomatische of nog aanwezige opportunistische infecties voordoen. Auto-immuunziekten (zoals de 
ziekte van Graves) zijn ook gemeld. De gemelde tijd tot optreden is echter variabeler en deze bijwerkingen 
kunnen vele maanden na het beginnen van de behandeling optreden (zie rubriek “Bi jzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”). Veranderingen in laboratoriumwaarden: Verhogingen van 
serumcreatinine traden op in de eerste week van behandeling met dolutegravir en bleven stabiel 
gedurende 96 weken. In het SINGLE-onderzoek werd een gemiddelde verandering vanaf baseline van 12,6 
µmol/l waargenomen na 96 weken behandeling. Deze veranderingen worden niet als klinisch relevant 
beschouwd, omdat ze geen verandering weergeven in glomerulaire filtratiesnelheid. Asymptomatische 
creatinefosfokinase (CPK)-verhogingen, meestal verband houdend met lichaamsbeweging, werden ook 
gemeld bij behandeling met dolutegravir. Co-infectie met hepatitis B of C: In fase III-onderzoeken met 
dolutegravir mochten patiënten met een co-infectie met hepatitis B en/of C meedoen op voorwaarde dat 
de leverwaarden op baseline niet hoger waren dan 5 keer de bovengrens van normaal (‘upper limit of 
normal’, ULN). Over het algemeen was het veiligheidsprofiel bij patiënten met een co-infectie met hepatitis 
B en/of C vergelijkbaar met dat van patiënten zonder een co-infectie met hepatitis B of C, hoewel de 
percentages ASAT- en ALAT-afwijkingen bij alle behandelgroepen hoger waren in de subgroep met een 
co-infectie met hepatitis B en/of C. Pediatrische patiënten: Er zijn geen gegevens uit klinisch onderzoek over 
de effecten van Triumeq op pediatrische patiënten. Afzonderlijke bestanddelen zijn onderzocht bij 
jongeren (12 tot 17 jaar). Op basis van de beperkte hoeveelheid beschikbare gegevens voor dolutegravir 
als enkelvoudig middel gebruikt in combinatie met andere antiretrovirale middelen voor de behandeling 
van jongeren (12 tot 17 jaar), waren er geen bijkomende typen bijwerkingen naast de bijwerkingen die zijn 
waargenomen bij de volwassen populatie. De afzonderlijke preparaten abacavir en lamivudine zijn apart 
onderzocht, en als een dubbele achtergrondbehandeling met nucleosiden, in gecombineerde 
antiretrovirale therapie voor de behandeling van ART-naïeve en ART-ervaren pediatrische patiënten met 
een hiv-infectie (er zijn beperkte gegevens over het gebruik van abacavir en lamivudine bij zuigelingen 
jonger dan drie maanden). Er zi jn geen bijkomende soorten bijwerkingen waargenomen naast de 
bijwerkingen die zijn beschreven voor de volwassen populatie.  Melding van vermoedelijke bijwerkingen: 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze 
wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via 
het nationale meldsysteem. België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
- Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - 
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxemburg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie 
et des Médicaments - Villa Louvigny – Allée Marconi - L-2120 Luxembourg - Site internet: http://www.ms.
public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html.  HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN: ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
Verenigd Koninkrijk. DATUM VAN DE GOEDKEURING VAN DE TEKST: 01/2017 (v12) AFLEVERINGSWIJZE: Op 
medisch voorschrift. 

Referenties: 1. Walmsley S et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2015, 70(5): 515-519 (SINGLE, 96-144w).  
2. Molina et al. Lancet HIV. 2015 Apr;2(4):e127-36. Epub 2015 Mar 10. (FLAMINGO, 96w). 3. Orrell et al. AIDS 
2016; Durban, South Africa. Slides THAB0205LB (ARIA, 48w). 4. Raffi F et al. Lancet Infect Dis. 2013;13(11):927-
935. (SPRING-2, 96w). 5. TRIUMEQ (dolutegravir), Summary of Product Characteristics. 6.  Llibre et al. AIDS 
Review 2015; 17: 47-55.

Abbreviations: EFV: efavirenz - TDF: tenofovir disoproxil fumarate - FTC: emtricitabine
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Prof. Kris Vanhaecht: “Zelf heb ik een 
haat-liefdeverhouding met de accredi-
tatie…”

…zoals wel meer mensen 
waarschijnlijk.

K.V.: “De Deense accreditatie werd ei-
genlijk stopgezet door een petitie in 2011, 
getekend door 2.400 artsen. Zij waren te-
gen wegens de administratieve ballast. 
Denemarken werkt al langer dan wij met 
nationale kwaliteitsprojecten en indica-
torsystemen. Onze voorloper aan de KU 
Leuven van VIP2, Navigator, was onder 
meer gebaseerd op het Danish Indicator 
project. Hun kwaliteitsmodel stoelde de 
voorbije 10 jaar op twee megapijlers: 
patient safety en accreditatie. Binnen 
patient safety werken ze met indicatoren 
en hebben er specifieke wetgeving voor. 

De 100.000 lives campaign van het Ame-
rikaanse Institute for Healthcare Impro-
vement is ermee verwant en zit er ook 
een stukje in.”

Maar gaan de Denen nu verder op 
een lichtjes gewijzigde manier of 
stoppen ze totaal met accreditatie?

K.V.: “Ze zijn gestopt met accreditatie 
en ze mixen nu een aantal dingen. Hun 
patient safety-verhaal zoals de 100.000 
lives campaign loopt door, de HSMR 
(Hospital Standardized Mortality Ratio) 
verbeteren ze verder en ze willen HSMR 
meer als leerproces gebruiken. Ze stop-
pen nu met accreditatie maar ze hebben 
ook al twee accreditatierondes achter de 
rug. Ze hopen dat de positieve resulta-
ten van accreditatie blijven.”
“Men heeft ook 8 nationale zorgdoelstel-
lingen bepaald en ze verbinden die met 
strategisch gekozen indicatoren. Verder 
baseren ze zich op breakthrough impro-
vement collaboratives: meerdere zieken-
huizen binnen regio’s bij elkaar brengen 
en leren van elkaar en dit voor een speci-
fieke patiëntengroep. Verder zetten ze in 
op werken met een 70-tal registers (onze 
healthdata.be). Tot slot zullen ze zowel 
artsen als directie opleiden in een clini-
cal leadership & quality programma.”
Hun eigen variant op JCI verlaten ze vol-
ledig, net als het principe van de exter-
ne audit. Ze willen feedback geven over 
alle indicatoren op nationaal, regionaal, 
ziekenhuis- en departementsniveau op 
basis van verzamelde gegevens en zeg-
gen dat dit de kwaliteit zal bewaken. Het 
risico zit hem volgens mij hierin dat ze 
de externe controle weglaten en ik weet 
echt niet of dit wel goed idee is. Er blijft 
gelukkig wel een tuchtfunctie aanwezig 
in hun systeem.”

Welke tips pikt u mee voor ons 
systeem?

K.V.: “Het is heel moedig om het kwa-
liteitssysteem te willen reorganiseren 
en rekening te houden met de admini-
stratieve last. We mogen niet vergeten 
dat elk Deens ziekenhuis ook tweemaal 
door de accreditatie ging. De literatuur 
en internationale ervaringen leren ons 
dat men dan een criticality point be-
reikt in de leercurve. Daarom zijn steeds 
nieuwe initiatieven noodzakelijk om de 
kwaliteits cyclus in beweging te houden. 
De driehoek die ze nu voorstellen als ba-
sis voor hun nieuwe kwaliteitsverhaal 
bestaat uit indicatoren, verbeterprojec-
ten en opleidingen artsen/managers. 
Maar een externe blik blijft nodig vol-
gens mij. Ik meen dat we in Vlaande-
ren op een kantelpunt zitten: minister 
Vandeurzen, de Vlaamse Gemeenschap 
en de inspectie moeten nu toch samen 
nadenken over de toekomst van het 
systeemtoezicht. Vanaf 2018 kunnen nog 
niet geaccrediteerde ziekenhuizen weer 
de inspectie over de vloer krijgen. Een 

mooie kans dus om te kijken hoe dat 
systeemtoezicht er moet uitzien en welke 
rol de overheid moet opnemen om ook 
ziekenhuizen die reeds meerdere malen 
accrediteerden, te blijven opvolgen.”

Waarom zouden ziekenhuizen het 
accreditatiebudget van vroeger niet 
inzetten op eigen interne opleidingen 
en verbeterprojecten, eventueel op 
netwerkniveau om het volume te 
vergroten?

K.V.: “Als je leert van elkaar op zieken-
huisnetwerkniveau moet je benchmar-
ken met een significante groep zieken-
huizen om jezelf correct te positioneren. 
Het moet ook supraregionaal, niet enkel 
locoregionaal. De grootte van een groep 
als het Vlaams Ziekenhuisnetwerk biedt 
wel opportuniteiten voor onderlinge 
benchmarking en het opstarten van col-
laboratives. Maar wat ik recent las op so-
ciale media over het feit om in plaats van 
elk ziekenhuis binnenkort ook elk nieuw 
locoregionaal netwerk door te lichten en 
te accrediteren, zoals voorgesteld door 
bepaalde accreditatiebedrijven, dat lijkt 
me misschien eerder ingegeven door 
commerciële motieven.”

Op netwerkniveau kun je de 
administratie voor elk ziekenhuis 
apart wel verminderen.

K.V.: “Er is wel een verschil tussen docu-
menten hebben en ook volgens de stan-
daarden werken. Er bestaat nog heel wat 
variatie tussen ziekenhuizen onderling, 
ook in Vlaanderen, vrees ik. Kijk maar 
naar onze ervaringen met zorgpadstudies 
vanuit het Leuvens Instituut voor Ge-

zondheidszorgBeleid (LIGB) en het Net-
werk Klinische Paden, ‘room for impro-
vement’ is daar dé conclusie. We kunnen 
en moeten nog veel van elkaar leren. Om 
de kwaliteitsnorm op netwerkniveau te 
bepalen is het misschien nog wat vroeg. 
De interne klinische processen die onze 
patiënten volgen, op elkaar afstemmen, 
en doorverwijzingen ‘naadloos’ maken, 
dat wordt nog een heus huzarenstukje.”

Zweden wil nu vooral meer naar 
concrete toepassingen gaan van 
accreditatie door gegevens te 
implementeren. Het mikt ook op een 
kortere verblijfsduur in ziekenhuizen.

K.V.: “We moeten voornamelijk wer-
ken op twee zaken: continu verbeteren 
op basis van harde feiten en cijfers. En 
daarnaast je mensen opleiden in kwali-
teitsopvolging en -verbetering. Die twee 
pijlers kwamen zowel bij Jens Winther 
Jensen (Denemarken) als bij Göran Hen-
riks (Zweden) terug, die we vorig jaar te 
gast hadden binnen Zorgbeleid.be. Zwe-
den trekt kwaliteit door tot de volledige 
regio en de eerste lijn. Het concentreert 
zich sterk op preventie. Suikerrijke dran-
ken weg uit alle automaten in scholen 
als preventieve maatregel tegen cariës 
en obesitas, is toch een mooi initiatief.”
“Om terug te komen op de verblijfsduur-
verkorting: laat ons wel voorzichtig zijn 
met het blijvend verkorten ervan. Je mag 
de verblijfsduur in ziekenhuizen niet zo 
inkorten dat de patiënt risico loopt. Alles 
in daghospitalisatie is misschien zeer ef-
ficiënt en lean. Maar ik weet niet of onze 
patiënten er allen beter van worden… 
zeker niet als onze afstemming met de 
eerstelijn niet veilig is uitgewerkt”.JS
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Het Deense voorbeeld zonder accreditatie:  haalbaar voor ons?

Bracht een recente 
studiereis naar 

Denemarken en Jens 
Winther Jensen, de Deense 

kwaliteitsgoeroe, iets bij 
voor ons? Dirk De Ridder, 

Dirk Ramaekers, Johan 
Van Eldere, Yves Breysem 
en Kris Vanhaecht zochten 

het uit. Denemarken 
besliste immers enkele 
jaren geleden al om de 

accreditatiepagina om te 
draaien. Maar wat komt 

ervoor in de plaats? 

ZIEKENHUISNIEUWS

Kris Vanhaecht: “Risico is dat de 
Denen externe controle weglaten.”
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“W e willen zorg aanbie-
den die beantwoordt 
aan de reële vraag en 

zo overconsumptie vermijden binnen 
het ziekenhuismilieu”, aldus Karolien 
Haese, strategisch directeur. Ze pakt 
naar eigen zeggen uit met “een zeer in-
noverende ziekenhuisorganisatie”: de 
medische diensten verdwijnen geleide-
lijk, een uitgebreid scala aan zorgpaden 
ziet het licht. Binnen deze zorgpaden 
werken transversale en transmurale 
multidisciplinaire teams samen.

Forfaitaire betalingen
Zo neemt Sint-Jan een aanloop naar 
de forfaitaire betalingen per pathologie 
die minister De Block wil invoeren. Alles 
werd uit de doeken gedaan in een con-
ferentie met als titel ‘Participative Ma-
nagement in Healthcare’. Door de vaakst 
behandelde pathologie op te lijsten en er 
klinische paden en volledige zorgpaden 
aan te koppelen, biedt de Kliniek Sint-Jan 

aan huisartsen en andere gezondheids-
werkers die een patiënt doorverwijzen, 
een globale wetenschappelijke en ver-
eenvoudigde visie aan van het zorgpad 
van de patiënt. In eeste instantie:
• klinisch pad voor acuut coronair 

syndroom (hartinfarct);
• het zorgpad ‘One day hip’.

De verantwoordelijken van de klinische 
paden zijn dr. Etienne Willemart (dienst-
hoofd orthopedie) en dr. Steven Vercau-
teren (diensthoofd cardiologie).

Horizon 2020
“De uitwerking van deze klinische pa-
den kadert volledig binnen de ‘Horizon 
2020’-strategie waarmee de Kliniek een 
model voor collaboratief ziekenhuisbe-
heer aanbiedt. Karolien Haese: “We zul-
len werken met twee grote categorieën: 
‘health’, in handen van de artsen, en ‘we-
alth’, in handen van het management. 
Binnen ‘health’ zijn er dus zorgpaden die 

lopen via operationele eenheden: gespe-
cialiseerde centra. Geregeld plaatst men 
de patiënt centraal, maar dat doen wij 
niet. Bij ons is dat de zorg. Daarbinnen 
is de patiënt de eerste actor. Verder zijn 
er de gezondheidsprofessional, de wet-
telijke ‘regulator’ die werkt met midde-
len van de ‘betalers’ (verzekeringen) en 
de ‘leveranciers’ (farma en privé) en het 
zorginstituut zelf. Zes partijen dus.
Dr. Benoît Hermans, algemeen directeur: 
“Artsen willen in meerderheid ‘klinische 
leiders’ zijn en eventueel co-beheerders 
van morgen. We zullen een flexibel, col-
laboratief model hanteren, gefinancierd 
op twee manieren: per prestatie, hori-
zontaal (bundled payment), of verticaal 
(geïntegreerd op netwerkniveau). Artsen 
worden mobiel, ziekenhuis- en zorg-
partners flexibel via zorgpaden. Maar 
die flexibiliteit blijft kwalitatief beveiligd 
door quality checks in alle etappes van 
de zorgpaden.” ❚

Valérie Kokoszka/Pascal Selleslagh

Het Deense voorbeeld zonder accreditatie:  haalbaar voor ons?

“Kwaliteit heeft ook alles te maken met 
de cultuur in je organisatie. Er was het 
Stafford Hospitalschandaal dat we on-
langs nog bespraken met zorgbeleid.
be. Dat ziekenhuis in het VK werd volle-
dig geaudit gedurende vier jaar omdat 
men in drie jaar tijd enkele honderden 

overlijdens meer kende dan verwacht. 
De hoofdreden: het ziekenhuis wou een 
soort financieel onafhankelijke status in 
de NHS. Dus focuste het zo op kosten-
besparing dat de kwaliteit erdoor sig-
nificant daalde en de HSMR significant 
steeg. Dat werd niet au serieux geno-

men door de bestuurders. Dat is het  
risico als je slechts oog hebt voor finan-
ciering en niet voor kwaliteit. De ‘unac-
ceptable culture’ werd er ‘acceptable’. 
Men liet patiënten letterlijk in het vuil lig-
gen, beantwoordde hun oproepen niet… 
Hopelijk moeten we dit nooit meemaken 
in onze ziekenhuizen. Bert Winnen, de 
kabinetchef van Minister De Block, was 
danig onder de indruk van de casus.”

Accreditatie voor een ziekenhuis 
kost om en bij het miljoen. Is dat 
vandaag die kosten nog waard?  
Kun je dat niet elders in investeren?

K.V.: “Ik wil de harde cijfers daarover wel 
eens in detail zien, ik hoor wat variatie 
in de kostprijs die men hiervoor inschat. 
Maar je moet inderdaad goed nadenken 
waar je je middelen aan besteedt. Ik zet 
me zeker niet af tegen accreditatie zoals 
Denemarken, integendeel: het is een 
stuk in de kwaliteitspuzzel. Woonzorg-
centra, de eerste lijn en privéziekenhui-
zen zouden daar beter ook nog meer 
aandacht aan besteden. Maar moet je 
dat continu en gedurende tientallen ja-
ren doen, of stel je na verloop van tijd de 
prioriteit niet beter op een ander niveau? 
Kijk je hoe je je basis kan behouden en 
investeer je daarnaast samen met ande-
ren in specifieke verbeterprogramma’s 
zoals de collaboratives?”
“De specialisten met hun wetenschap-
pelijke verenigingen nemen daarbij 
best zelf in handen welke kwaliteitsin-

dicatoren ze willen en wat ze met het 
kwaliteitsbeleid willen, zoals ook vorig 
jaar gesteld werd op het congres van de 
wetenschappelijke verenigingen: zowel 
richting publieke rapportage (VIP2) als 
voor indicatoren waarop een verbeter-
traject zit, dienen specialisten mee de 
leiding te blijven nemen.”

Intussen manifesteert het probleem 
van de dubbele cohorte zich 
volop (SP 105). Dat ondergraaft de 
kwaliteit, niet alleen nu, maar ook 
voor de volgende generaties! Hoe 
kijkt u daar tegenaan?

“Ik durf geen uitspraken te doen over de 
rechtstreekse link met de kwaliteit van 
patiëntenzorg. Wat ik wel geleerd heb, is 
dat het kwaliteitsdenken uiteraard start 
in de opleiding. Ik hoop dat we onze art-
sen in opleiding allen een mooie rugzak 
met ervaring en expertise mee kunnen 
blijven geven. Wat mij betreft is deze 
rugzak niet alleen gevuld met klinische 
deskundigheid en technische zaken maar 
ook met expertise in teamwork, omgaan 
met patiëntenervaringen alsook met 
een visie op kwaliteitsdenken. Ook dat 
laatste moet hen aangeleerd worden en 
komt hopelijk niet in het gedrang door 
gebrek aan stageplaatsen of beperkte 
coaching en begeleiding.” ❚

Pascal Selleslagh
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Kliniek Sint-Jan ruilt medische diensten in 
voor zorgpaden

Aan de vooravond van 
een van de grondigste 

hervormingen van 
de zorgsector ooit 

reorganisert de 
Kliniek Sint-Jan haar 
ziekenhuisactiviteiten 

diepgaand: ze baseert zich 
op patiëntenrekrutering 

via zorgpaden. Te beginnen 
met hartinfarct en 

plaatsing heupprothese op 
één dag. Finaal verandert 
de ziekenhuisorganisatie 

volledig.
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Daklinza®: an easy to use, patient friendly pro� le* 
 DOSE FLEXIBILITY

 ONCE DAILY

 NO RESISTANCE TESTING PRIOR TO TREATMENT INITIATION1

 NO ADAPTATION TO VIRAL LOAD

 No fasting or food restrictions1

 No dose adjustments for older patients1

 No dose adjustment for patients with renal or hepatic impairment1

* Daklinza® combined with sofosbuvir is the recommended regimen for Gt1 or 4 without cirrhosis and Gt1 or 4 with compensated cirrhosis. 
See SmPC for posology recommendations for the different patients populations.

DAKLINZA®, AN EASY 
TO USE, PATIENT 
FRIENDLY PROFILE*

WEBSITE 
www.hep-c.bms.be

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

Patient population* Regimen and duration
HCV GT1 or 4

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

CP C

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
or

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

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

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

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

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

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

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

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

HCV RNA Action
Treatment week 4: >1000 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

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

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

Dose recommendation for concom-
itant medicines Strong inhibitors of 
cytochrome P450 enzyme 3A4 (CY-
P3A4) The dose of Daklinza should 
be reduced to 30  mg once daily 
when coadministered with strong inhibitors of CYP3A4. Moderate inducers of CYP3A4 The dose of Dak-
linza should be increased to 90 mg once daily when coadministered with moderate inducers of CYP3A4. 
See section 4.5 of SmPC. Missed doses Patients should be instructed that, if they miss a dose of Daklinza, 
the dose should be taken as soon as possible if remembered within 20  hours of the scheduled dose 
time. However, if the missed dose is remembered more than 20 hours after the scheduled dose, the dose 
should be skipped and the next dose taken at the appropriate time. Special populations Elderly No dose 
adjustment of Daklinza is required for patients aged ≥65 years (see section 5.2 of SmPC). Renal impair-
ment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with any degree of renal impairment (see 
section 5.2 of SmPC). Hepatic impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with mild 
(Child-Pugh A, score 5-6), moderate (Child-Pugh B, score 7-9) or severe (Child-Pugh C, score ≥10) hepatic 
impairment (see sections 4.4 and 5.2 of SmPC). Paediatric population The safety and ef� cacy of Daklinza 
in children and adolescents aged below 18 years have not yet been established. No data are available. 
Method of administration Daklinza is to be taken orally with or without meals. Patients should be instructed 
to swallow the tablet whole. The � lm-coated tablet should not be chewed or crushed due the unpleasant 
taste of the active substance. 4.3 Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of 
the excipients listed in section 6.1 of the SmPC.Coadministration with medicinal products that strongly 
induce cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) and P-glycoprotein transporter (P-gp) and thus may lead to lower 
exposure and loss of ef� cacy of Daklinza. These active substances include but are not limited to phenytoin, 
carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, rifampicin, rifabutin, rifapentine, systemic dexamethasone, 
and the herbal product St John’s wort (Hypericum perforatum). 4.8 Undesirable effects Summary of the 
safety pro� le The overall safety pro� le of daclatasvir is based on data from 2215 patients with chronic HCV 
infection who received Daklinza once daily either in combination with sofosbuvir with or without ribavirin 
(n=679, pooled data) or in combination with peginterferon alfa and ribavirin (n=1536, pooled data) from a 
total of 14 clinical studies. Daklinza in combination with sofosbuvir The most frequently reported adverse 
reactions were fatigue, headache, and nausea. Grade 3 adverse reactions were reported in less than 1% of 
patients and no patients had a Grade 4 adverse reaction. Four patients discontinued the Daklinza regimen 
for adverse events, only one of which was considered related to study therapy. Daklinza in combination 
with peginterferon alfa and ribavirin The most frequently reported adverse reactions were fatigue, head-
ache, pruritus, anaemia, in� uenza-like illness, nausea, insomnia, neutropenia, asthenia, rash, decreased 
appetite, dry skin, alopecia, pyrexia, myalgia, irritability, cough, diarrhoea, dyspnoea and arthralgia. The 
most frequently reported adverse reactions of at least Grade 3 severity (frequency of 1% or greater) were 
neutropenia, anaemia, lymphopenia and thrombocytopenia. The safety pro� le of daclatasvir in combination 
with peginterferon alfa and ribavirin was similar to that seen with peginterferon alfa and ribavirin alone, 
including among patients with cirrhosis. Overview list of adverse reactions Adverse reactions are listed by 
regimen, system organ class and frequency: very common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), uncom-
mon (≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000 to <1/1,000) and very rare (<1/10,000). Within each frequency 
grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions in clin-
ical trials Daklinza + sofosbuvir + ribavirin (N=203) Blood and lymphatic system disorders: very com-
mon: anaemia/ Metabolism and nutrition disorders: common: decreased appetite/ Psychiatric disorders: 
common: insomnia,irritability/ Nervous system disorders: very common: headache – common: dizziness, 
migraine/ Vascular disorders:common: hot � ush/ Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: com-
mon: dyspnoea, dyspnoea exertional, cough, nasal congestion/ Gastrointestinal disorders: very common: 
nausea – common: diarrhoea, vomiting, abdominal pain, gastrooesophageal re� ux disease, constipation, 
dry mouth, � atulence /Skin and subcutaneous tissue disorders: common: pruritus, dry skin, alopecia, rash/ 
Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, myalgia/ General disorders and 
administration site conditions: very common: fatigue. Daklinza + sofosbuvir (N=476) Psychiatric disorders: 
common: insomnia/Nervous system disorders: very common: headache – common: dizziness, migraine/
Gastrointestinal disorders: common: nausea, diarrhea, abdominal pain/ Musculoskeletal and connective 
tissue disorders: common: arthralgia, myalgia/ General disorders and administration site conditions: very 
common: fatigue. Laboratory abnormalities In clinical studies of Daklinza in combination with sofosbuvir 
with or without ribavirin, 2% of patients had Grade 3 haemoglobin decreases; all of this patients received 
Daklinza + sofosbuvir + ribavirin. Grade 3/4 increases in total bilirubin were observed in 5% of patients 
(all in patients with HIV co-infection who were receiving concomitant atazanavir, with Child-Pugh A, B 
or C cirrhosis, or who were post-liver transplant). Description of selected adverse reactions Cardiac ar-
rhythmias Cases of severe bradycardia and heart block have been observed when Daklinza is used in 
combination with sofosbuvir and concomitant amiodarone and/or other drugs that lower heart rate (see 
sections 4.4 and 4.5 of SmPC).Paediatric population The safety and ef� cacy of Daklinza in children and 
adolescents aged <18 years have not yet been established. No data are available.Reporting of suspected 
adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is 
important. It allows continued monitoring of the bene� t/risk balance of the medicinal product. Healthcare 
professionals are asked to report any suspected adverse reactions via theFederal Agency for Medicines 
and Health Products. Division Vigilance Eurostation II Place Victor Horta 40, boîte 40. B-1060 Brussels, Site 
internet: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 7.MARKETING AUTHORISATION 
HOLDER Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UB8 
1DH United Kingdom 8.MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) EU/1/14/939/001 EU/1/14/939/003 
Medicine under medical prescription. Creation date May 2017
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Daklinza®: an easy to use, patient friendly pro� le* 
 DOSE FLEXIBILITY

 ONCE DAILY

 NO RESISTANCE TESTING PRIOR TO TREATMENT INITIATION1

 NO ADAPTATION TO VIRAL LOAD

 No fasting or food restrictions1

 No dose adjustments for older patients1

 No dose adjustment for patients with renal or hepatic impairment1

* Daklinza® combined with sofosbuvir is the recommended regimen for Gt1 or 4 without cirrhosis and Gt1 or 4 with compensated cirrhosis. 
See SmPC for posology recommendations for the different patients populations.

DAKLINZA®, AN EASY 
TO USE, PATIENT 
FRIENDLY PROFILE*

WEBSITE 
www.hep-c.bms.be

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

Patient population* Regimen and duration
HCV GT1 or 4

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

CP C

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
or

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

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

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

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

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

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

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

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

HCV RNA Action
Treatment week 4: >1000 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

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

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

Dose recommendation for concom-
itant medicines Strong inhibitors of 
cytochrome P450 enzyme 3A4 (CY-
P3A4) The dose of Daklinza should 
be reduced to 30  mg once daily 
when coadministered with strong inhibitors of CYP3A4. Moderate inducers of CYP3A4 The dose of Dak-
linza should be increased to 90 mg once daily when coadministered with moderate inducers of CYP3A4. 
See section 4.5 of SmPC. Missed doses Patients should be instructed that, if they miss a dose of Daklinza, 
the dose should be taken as soon as possible if remembered within 20  hours of the scheduled dose 
time. However, if the missed dose is remembered more than 20 hours after the scheduled dose, the dose 
should be skipped and the next dose taken at the appropriate time. Special populations Elderly No dose 
adjustment of Daklinza is required for patients aged ≥65 years (see section 5.2 of SmPC). Renal impair-
ment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with any degree of renal impairment (see 
section 5.2 of SmPC). Hepatic impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with mild 
(Child-Pugh A, score 5-6), moderate (Child-Pugh B, score 7-9) or severe (Child-Pugh C, score ≥10) hepatic 
impairment (see sections 4.4 and 5.2 of SmPC). Paediatric population The safety and ef� cacy of Daklinza 
in children and adolescents aged below 18 years have not yet been established. No data are available. 
Method of administration Daklinza is to be taken orally with or without meals. Patients should be instructed 
to swallow the tablet whole. The � lm-coated tablet should not be chewed or crushed due the unpleasant 
taste of the active substance. 4.3 Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of 
the excipients listed in section 6.1 of the SmPC.Coadministration with medicinal products that strongly 
induce cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) and P-glycoprotein transporter (P-gp) and thus may lead to lower 
exposure and loss of ef� cacy of Daklinza. These active substances include but are not limited to phenytoin, 
carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, rifampicin, rifabutin, rifapentine, systemic dexamethasone, 
and the herbal product St John’s wort (Hypericum perforatum). 4.8 Undesirable effects Summary of the 
safety pro� le The overall safety pro� le of daclatasvir is based on data from 2215 patients with chronic HCV 
infection who received Daklinza once daily either in combination with sofosbuvir with or without ribavirin 
(n=679, pooled data) or in combination with peginterferon alfa and ribavirin (n=1536, pooled data) from a 
total of 14 clinical studies. Daklinza in combination with sofosbuvir The most frequently reported adverse 
reactions were fatigue, headache, and nausea. Grade 3 adverse reactions were reported in less than 1% of 
patients and no patients had a Grade 4 adverse reaction. Four patients discontinued the Daklinza regimen 
for adverse events, only one of which was considered related to study therapy. Daklinza in combination 
with peginterferon alfa and ribavirin The most frequently reported adverse reactions were fatigue, head-
ache, pruritus, anaemia, in� uenza-like illness, nausea, insomnia, neutropenia, asthenia, rash, decreased 
appetite, dry skin, alopecia, pyrexia, myalgia, irritability, cough, diarrhoea, dyspnoea and arthralgia. The 
most frequently reported adverse reactions of at least Grade 3 severity (frequency of 1% or greater) were 
neutropenia, anaemia, lymphopenia and thrombocytopenia. The safety pro� le of daclatasvir in combination 
with peginterferon alfa and ribavirin was similar to that seen with peginterferon alfa and ribavirin alone, 
including among patients with cirrhosis. Overview list of adverse reactions Adverse reactions are listed by 
regimen, system organ class and frequency: very common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), uncom-
mon (≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000 to <1/1,000) and very rare (<1/10,000). Within each frequency 
grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions in clin-
ical trials Daklinza + sofosbuvir + ribavirin (N=203) Blood and lymphatic system disorders: very com-
mon: anaemia/ Metabolism and nutrition disorders: common: decreased appetite/ Psychiatric disorders: 
common: insomnia,irritability/ Nervous system disorders: very common: headache – common: dizziness, 
migraine/ Vascular disorders:common: hot � ush/ Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: com-
mon: dyspnoea, dyspnoea exertional, cough, nasal congestion/ Gastrointestinal disorders: very common: 
nausea – common: diarrhoea, vomiting, abdominal pain, gastrooesophageal re� ux disease, constipation, 
dry mouth, � atulence /Skin and subcutaneous tissue disorders: common: pruritus, dry skin, alopecia, rash/ 
Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, myalgia/ General disorders and 
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H et UZ Brussel kocht in decem-
ber 2015 het meest moderne 
en complete systeem aan dat 

multidisciplinair gebruikt en uitgebreid 
kan worden: de Da Vinci XI. Op 19 janu-
ari 2016 werd er na vele uren opleiding 
de eerste operatie mee uitgevoerd. De 
robot wordt in UZ Brussel door zeven 
chirurgen gebruikt in vier specialiteiten.
“De laparoscopie heeft haar limieten be-
reikt. Er is geen progressie meer”, zegt 
dr. Philippe De Sutter, afdelingshoofd  
Gynaecologie-Oncologie UZ Brussel. 
“Het robotsysteem is matuur geworden, 
‘future-proof’ – de veiligheid is bewezen 
– en er komt nòg nieuwe technologie 
aan. Het enige grote probleem zijn de 
kosten. Robotchirurgie kan alleen kos-
teneffectief zijn in centra met een vol-
doende grote omzet, dus robots moeten 
worden gecentraliseerd in een multidis-
ciplinaire dienst, wat een herorganisatie 
van de gezondheidszorg vergt.”
Het UZ Brussel beschikte als eerste zie-
kenhuis in België en een van de eerste in 
Europa over de geïntegreerde ‘table mo-
tion’, een meebewegende operatietafel 
waardoor je de robot niet telkens moet 
loskoppelen om de patiënt te herpositi-
oneren. Dankzij de Firefly Fluorescence 
Imaging met ICG, een groene kleurstof 
die met laser oplicht, kan de chirurg swit-
chen tussen het gewone beeld en het 
beeld dat de bloedstromen doet oplich-
ten. Filmpjes van operaties lieten zien 
wat voor een geweldig hulpmiddel zo’n 
robot kan zijn. Met deze terminologische 
kanttekening:
“Vaak hoor ik patiënten zeggen: ‘Dokter, 
ik heb eigenlijk liever dat de chirurg mij 
opereert en niet de robot.’ We moeten te-
genover patiënten benadrukken dat niet 
de robot opereert, maar dat hij slechts 
een hulpmiddel is voor de chirurg”, zegt 
dr. Sofie Willems (urologie). “Voor mij 
is het dan ook niet echt een robot, maar 

eerder een ‘telemanipulator’”, aldus  
dr. Dirk Smets (thoraxheelkunde).
Hieronder de belangrijkste voor- en  
nadelen die de sprekers naar voren 
brachten:

Voordelen
• Je kan heel snel en gemakkelijk 

docken.
• Zeer ergonomisch. “Robotchirurgie 

is beter voor de chirurg en dus 
uiteindelijk ook beter voor de 
patiënt, wat zou moeten leiden 
tot therapeutische en functionele 
resultaten met minder complicaties” 
(dr. Philippe De Sutter).

• Snelle leercurve: het is gemakkelijk 
voor de ervaren laparoscopist en 
waarschijnlijk ook voor andere 
chirurgen.

• Controle over de camera, met perfect 
zicht in 3D-HD, en dus een betere 
visualisatie van het operatieveld 
omdat de camera dichtbij kan. “En 
daardoor is er ook minder kans op 
bloedverlies” (dr. Martijn Schoneveld, 
hoog-digestieve heelkunde). “Je kan 
alleen op jezelf schelden als je het niet 
goed ziet.”

• Een groter bereik van zeer fijne 
bewegingen, zonder tremor, in een 
nauwe ruimte met een diepere 
toegang. “Een bocht nemen met 
‘breinaalden’ lukt moeilijker met 
laparascopie” (dr. Ellen Van Eetvelde, 
colorectale chirurgie). “Je kan ook 
kleinere incisies maken (8mm), met 
minder trocartbeweging en trauma”, 
zegt dr. Schoneveld.

• Een extra chirurgische, zeer stabiele 
arm, want elke persoon beweegt als 
je vraagt om zeer lang stil te staan bij 
het assisteren. “Als het eens misloopt” 
(dr. Smets), “voel ik me eigenlijk meer 
op mijn gemak met een robot, omdat 

je bij zo’n operatie altijd het voordeel 
hebt van een extra én stabiele 
mechanische arm. Je weet: die arm 
beweegt nièt.”

• Kortere hospitalisatieduur. “Bij 
colorectale operaties heb je minder 
manipulaties van de darmen en de 
transit herstelt sneller, zodat oudere 
patiënten – die in onze discipline 
de grootste groep zijn – toch vlot 
revalideren” (dr. Van Eetvelde). “Door 
het gebruik van de robot hebben 
we ook minder patiënten die last 
ondervinden van een verlengde ileus.”

• Met de robot kan je – zo voelen 
sommigen het aan – beter en meer 
klieren wegnemen.

• “Bij zwaar obese patiënten kan je 
de trocart door het vet moeilijker 
bewegen, dat euvel verdwijnt met de 
robot volledig” (dr. Schoneveld).

Nadelen
• Je voelt niks. “Zonder haptische 

feedback moet je anders leren 
opereren, met een visuele controle op 
het scherm om te zien hoe weefsels 
reageren in plaats van het te voelen” 
(dr. Smets). “We moeten niet uit het 
oog verliezen dat er ook lawsuits 
zijn door mogelijke ‘ongevallen’ bij 
gebrek aan gevoel.”

• Als beginneling moet je de veiligheid 
bewaken bij het onder controle 
houden van het toestel, want de 
kracht van de robot is enorm. “Ik 
kreeg al een duw van een robotarm 
omdat je niet altijd weet wat er met 
de arm gebeurt als je hem niet ziet. 
Vandaar dat de installatie wel wat tijd 
vergt” (dr. Willems).

• Cosmetisch kan het nadelig zijn in 
vergelijking met laparoscopie omdat 
er drie tot vijf poorten geplaatst 
worden.

• De chirurg heeft geen toegang tot de 
patiënt omdat hij/zij in een console 
zit. Bij complicaties moet je dan 
vertrouwen op de kwaliteiten van het 
personeel dat naast de tafel staat. “Ik 
ben voorstander om er een assistent 
aan de operatietafel bij te hebben 
met kennis van zaken om in het geval 
dat het fout loopt snel in te kunnen 
grijpen” (dr. Willems). “Ik zeg dat ook 
altijd vooraf tegen patiënten: ‘we 
opereren met de robot, maar als het 
niet gaat of het loopt fout, dan krijg 
je een klassieke incisie.’” Ook dr. Van 
Eetvelde is die mening toegedaan: 
“Soms heb je je handen nodig om 
te voelen tot waar je moet gaan en 
hoeveel weefsel je moet meenemen. 
Dat blijven gevallen waarin we op 
een bepaald moment zeggen: ‘stop, 
dit is te gevaarlijk, we gaan met onze 
handen verder.”

• Het gaat over veel geld. Een Frans 
ziekenhuis berekende dat het er 
per ingreep 3.000 à 4.000 euro op 
toelegt. “Te veel verklevingen van 
een voorgaande chirurgie kunnen 
een belemmering zijn voor de robot 
(dr. Van Eetvelde). “Dan kan je 
bijvoorbeeld wel kosten besparen 
door niet voor de robot te kiezen.”

Conclusie
Robotchirurgie is - daar waren alle spre-
kers het over eens – een stap naar de 
toekomst en een fantastisch hulpmiddel, 
maar hoe ingrijpend ze zal zijn, is nog niet 
volledig duidelijk. Of zoals een chirurg op 
het symposium zich afvroeg: “Als robot-
chirurgie de chirurgie van de toekomst is, 
zullen er later dan nog chirurgen bestaan 
die klassiek kunnen opereren voor het  
geval dat nodig zou zijn?” ❚ 
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Robotchirurgie: stap naar de toekomst
Robotchirurgie: waar staan 

we? Wat zijn de voor- en 
nadelen? Hoe werkt het? 

Welke zijn de mogelijke 
complicaties? Is het meer 
dan een hype? Dat vroeg 
dr. Martine Huybrechts, 

Wemmelse huisarts, 
zich samen met experts-

specialisten af op een 
boeiende Ontmoetingsdag 
Heelkundige Specialismen 

rond robotchirurgie van het 
UZ Brussel.

BEROEPSNIEUWS

“Als robotchirurgie de chirurgie van de toekomst is, zullen er later dan nog chirurgen bestaan die klassiek kunnen 
opereren?”
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M-HEALTH

Behandeling beroerte stopt niet 
bij ontslag uit ziekenhuis

W e stelden in onze reeks  
m-Health beroertecoach als 
eerste project voor (SP 97).  

Intussen loopt dit project sinds 1 mei, 
een samenwerking tussen AZ Sint-Jan- 
Brugge-Oostende, AZ Sint-Lucas Brugge, 
AZ Groeninge en UZ Antwerpen.
Dr. Geert Vanhooren, neurovasculaire 
neuroloog AZ St-Jan: “Het is de bedoe-
ling om de stap vanuit het ziekenhuis 
naar de thuissituatie kleiner te maken. 
Als de patiënt in staat is om een compu-
ter of tablet te gebruiken, en geïnteres-
seerd is om zijn parameters, waaronder 
zijn hartritme, op te volgen en online re-
validatie-apps te gebruiken, krijgt hij van 
de beroertecoach instructies, een login 
en een paswoord. Daarna is het aan de 
patiënt om het platform te gebruiken, in-
clusief videoconference met de beroert-
ecoach.
De beroertecoach helpt de patiënt om 
een gezondheidsbevorderende levens-
stijl en therapietrouw aan te houden. 
Daardoor vermindert het risico op een 
nieuwe beroerte. Het proefproject loopt 
over 6 maanden.
De beroertecoach blijkt ook uniek in Eu-
ropa. “Er zijn natuurlijk elektronische 
platformen beschikbaar waarbij patiën-
ten nazorg en ambulante zorg kunnen 
krijgen, maar specifiek voor beroerte-
zorg denk ik niet dat het bestaat in het 
buitenland”, aldus dr. Vanhooren.

Opvolging op maat
De beroertecoach is de sleutelfiguur bin-
nen het traject na een beroerte. Verpleeg-
kundige Julie Derous is de beroerte-
coach in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende 
en werkt hiervoor nauw samen met dr. 
Sofie De Blauwe en dr. Geert Vanhooren, 
neurovasculaire neurologen. 

De begeleiding van patiënten die een be-
roerte hadden, stopt niet bij het ontslag 
uit het ziekenhuis, onderstreept ze. “Als 
beroertecoach start ik de begeleiding al 
in het ziekenhuis, maar ik volg de patiënt 
ook na het ontslag nauw op via het web-
platform beroertecoach.be. De opvolging 
op maat van de patiënt laat ons toe om 

sneller in te spelen op risicofactoren zoals 
hoge bloeddruk, overgewicht, roken, ver-
hoogde cholesterol. De patiënt krijgt niet 
alleen informatie hierover, maar kan zelf 
parameters zoals bloeddruk, gewicht en 
cholesterol invullen. Bovendien voeren 
we na het ontslag op bepaalde tijdstip-
pen een teleconsultatie uit.”

Synergie
Bij de proefprojecten m-Health slaan 
verschillende zorgactoren de handen 
in elkaar om geïntegreerde en online 
zelfzorg – bij voorkeur op mobiele plat-
formen – aan te bieden voor beroerte-
patiënten. Het AP-19-project moet het 
gebruik van m-Health-applicaties in de 
dagelijkse zorg stimuleren. Het is de be-
doeling om in de vier centra 150 tot 175 
patiënten in het beroertecoach.be-proef-
project op te nemen. 
In deze proeffase wordt het project uit-
gerold in Noord-West-Vlaanderen in 
de eerder genoemde ziekenhuizen. Het 
Interuniversitair Centrum voor Gezond-
heidseconomie (VUB) biedt ondersteu-
ning om de financiële impact van het 
m-Health-zorgmodel in kaart te brengen. 
Deze realisatie werd mee mogelijk door 
Voka Health Community en de talrijke 
partners die het platform beroertecoach.
be onderbouwen.
Dr. Vanhooren: “In het project AP-19 zitten 
nog projecten over diverse andere on-
derwerpen in mobiele gezondheidszorg. 
Beroertecoach.be zoekt naar synergie 
met andere projecten. Videoconference 
wordt bijvoorbeeld gerealiseerd samen 
met de teleconsulting-toepassing van 
Zebra Academy. Recent nog is gekeken in 
welke mate kan worden samengewerkt 
met FibriCheck, een AP-19-geselecteerde 
app voor opsporen van voorkamerfibril-
latie. Ambulant vinden van paroxisma-
le voorkamerfibrillatie, begeleid door 
de beroertecoach, kan een belangrijke  
beroerterisicoreductie meebrengen.

Vooruitzichten
Waarom hebben jullie voor deze 
partnerziekenhuizen gekozen?

Dr. Vanhooren: “We zijn samen met col-
lega Peter Vanacker en met steun van 
de Belgian Stroke Council het project 
lokaal begonnen in 2 pilotziekenhuizen, 
St-Jan en St-Lucas. Collega Vanacker – 
tevens deeltijds aan de slag in het UZA 
– verhuisde van AZ Sint-Lucas naar AZ 
Groeninge. En toen we werden gese-
lecteerd als m-Health-project, ontstond 
de mogelijkheid om een grootschaliger 
proefproject op te zetten. Voorlopig zijn 
andere ziekenhuizen niet meegenomen 
omdat het project nog in een proeffase 
zit en beheersbaar moet blijven. Maar 
het is zeker de bedoeling om – als het 
beroerte coach.be-platform de evaluatie 
van het Riziv doorstaat – in samenwer-
king met de overheid het platform aan 
een breder publiek aan te bieden.” ❚

Frans De Kuyssche

Dr. Geert Vanhooren: “We zoeken 
synergie met andere projecten.” 

Julie Derous: “De patiënt kan zelf 
parameters invullen.”

Ruim 20.000 Belgen 
worden jaarlijks 
rechtstreeks of 
onrechtstreeks 

geconfronteerd met een 
beroerte. Zowat 30% 

ondervindt blijvende hinder 
en is afhankelijk van hun 

naaste familie. Of ze 
moeten worden opgenomen 

in een zorginstelling. De 
maatschappelijke kosten 

van deze aandoening liggen 
voor ons land op ongeveer 
200 miljoen euro per jaar. 

Wat doet de beroertecoach 
in het proefproject van 

Maggie De Block?
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P ieter Van Reeth is voorzitter van 
de patiëntenvereniging ‘Ons 
Steentje’ (1). Hij streeft naar een 

platform voor ouders van levensbedrei-
gend zieke kinderen, en misschien op 
termijn zelfs naar een samenwerking 
met bestaande platformen ThreeAnd-
More en kankerplatform Esperity als 
partners.
Vanwaar dat initiatief? Pieter: “We zijn al 
twee jaar VPP-lid. Ik woonde geregeld de 
vergaderingen bij, niet evident wegens 
de zware zorg werk-levensbalans. Zel-
den zag ik andere ouders van een kind 
met een levensbedreigende ziekte. Zo 
was ik tijdens de debatten over palliatie-
ve sedatie en euthanasie bij kinderen als 
enige ouder aanwezig. Hoe kunnen wij 
dan het VVP, het Riziv en de overheid ad-
viseren op basis van onze ervaringen?”
Van Reeth kaartte dit al aan bij verschil-
lende actoren binnen de zorg. Het con-
cept waar hij naartoe wil: een onafhan-
kelijk platform, eventueel verbonden 
aan de overheid maar altijd in staat om 
hiaten of problemen aan te snijden na-
mens de doelgroep ‘ouders van een pa-
tiënt’. Zijn petitie daartoe werd inmiddels 
al door ruim 1.300 mensen getekend.

Levenskwaliteit
Waarom hij daarvoor niet ging aan-
kloppen bij Maggie de Block zelf? “Onze 
ideeën, om de meningen van de ouders 
met levensbedreigend zieke en minder-
valide kinderen toegankelijker te maken, 
liggen net iets anders dan de hare. Dat 
neemt niet weg dat ik veel respect heb 
voor haar. Wij ijveren naar een innigere 

samenwerking met het VPP. Ons Steen-
tje wil naar een onlineplatform met alle 
ouders, ‘ervaringsdeskundigen’ die be-
hoefteanalyses afnemen bij de gezinnen 
thuis en in het ziekenhuis. Zo boek je 
snel kwaliteitsverbetering op alle vlak-
ken. Het kabinet-De Backer staat hier-
achter. Het kabinet-De Block verwees me 
wel door naar RaDiOrg (2), de overkoe-
pelende organisatie voor België. Ze zijn 
alvast geïnteresseerd om te participeren 
eens het platform vorm krijgt.
Wat met het privacy-aspect? De partners 
die ik verzamelde voor het platform, vol-
doen aan de nieuwe Europese privacy 
wetten. We zullen de gegevens als pati-
entenorganisatie of groepering van or-
ganisaties kunnen beheren, eventueel in 
samenwerking met de overheid. En dat 
is nodig. We stellen bijvoorbeeld vast dat 
de nieuw aangemelde patiëntjes vanuit 
het ziekenhuis niet doorstromen naar de 
patiëntenverenigingen.
“Via dergelijk platform kan doorstro-
ming wel. Voor ouders lijkt privacy geen 
obstakel, die willen alleen de zaken zien 
evolueren ten voordele van hun zieke 
kind. Bovendien kennen ouders niet al-
tijd hun rechten en ook daarin willen we 
hen ondersteunen. Ervaren patiënten 
kunnen andere patiënten empoweren.” 
Zou de patiënt immers niet de copiloot 
worden van zijn eigen patiëntendossier?
“Nu willen we alle – nog versnipperde 
– ervaringen van ouders karakteriseren, 
nuanceren en samenbrengen met de 
steun van experts (advocaten, psycholo-
gen…). De patiënt staat immers nog lang 
niet centraal! Dus is een tussenschakel 
nodig tussen onze doelgroep en artsen/

ziekenhuizen. We willen een erkenning 
krijgen voor ons platform. Nu zijn we al-
leen erkend voor fiscale attesten, maar 
een breder draagvlak is ons doel. Ons 
Steentje fungeert onafhankelijk met ei-
gen verworven fondsen. Mits een krach-
tige boodschap en erkenning kunnen we 
onze gehele doelgroep bereiken. Dat is 
niet onmogelijk.” ❚

Pascal Selleslagh

Referenties
1. Vzw ‘Ons Steentje’ zet zich in voor ouders van ernstig 

zieke kinderen tijdens en na hun behandeling.
2. Rare Diseases Organisation Belgium.
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Patiënten vragen erkenning 
eigen platform

Een aantal 
patiëntenverenigingen 

is volgens de 
vertegenwoordiger van een 
van hen, Pieter Van Reeth, 

niet zo gelukkig met het 
huidige concept van het 

Vlaams PatiëntenPlatform 
(VPP). Vooral voor ouders 

van jonge patiënten 
is er potentieel om 

ervaringen beter te laten 
doorstromen, meent hij.

BEROEPSNIEUWS

D at de patiënt nog al te 
vaak aan zijn lot wordt 
overgelaten, illustreert 

Pieter van Reeth met het volgende 
voorbeeld: “Een patiënt met 
een bottumor in het been lag 
maandenlang in het ziekenhuis 
en op een gegeven moment 
zou men zijn been moeten 
amputeren. Heel die tijd was zijn 
hospitalisatieverzekering niet in 
orde omdat de maatschappelijk 
werker zijn werk niet deed. Dat 
was nog zo bij de amputatie. 
Met als gevolg dat die patiënt nu 
elke 3-5 jaar 22.000 euro moet 
ophoesten in schijven van 1.000€/
maand.

Schrijnend voorbeeld
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KCE wil terugbetaling innovatieve 
geneesmiddelen transparanter

E en overmatig gebruik van dit 
systeem, de zogenaamde artikel 
81-conventie, leidt tot een verlies 

van transparantie en moedigt farmafir-
ma’s niet altijd aan tot bijkomend on-
derzoek naar de werkzaamheid van hun 
producten. Een uitzonderlijke procedure 
mag geen regel worden, stelt het KCE.

De artikel 81-conventie is een procedure 
voor de terugbetaling van geneesmidde-
len, parallel met de klassieke procedure. 
Ze treedt in werking wanneer er nog on-
zekerheden bestaan over de werkzaam-
heid. Begin 2017 werden 74 geneesmid-
delen onder dit systeem terugbetaald.

Onzekerheden
Het principe is dat het bedrijf de tijd van 
de conventie (meestal 3 jaar) gebruikt 

om deze onzekerheden weg te werken 
door bijkomende gegevens (klinische 
studies of economische evaluaties) aan 
te leveren.

Op het moment van de studie waren 
reeds 16 conventies afgelopen en wer-
den er voor deze conventies al hernieu-
wingsaanvragen ingediend. Eén van de 
verrassende vaststellingen was dat deze 
dossiers, die toch al 3 tot 4 jaar na de eer-
ste aanvraag werden ingediend, meestal 
nog steeds geen antwoord konden bie-
den op de aanvankelijk openstaande 
vragen. Door het vertrouwelijke karakter 
van de dossiers was het onmogelijk de 
exacte oorzaak hiervan na te gaan, aldus 
het KCE. ❚

P.S.

Het Federaal 
Kenniscentrum voor 
de Gezondheidszorg 

(KCE) formuleert 
aanbevelingen om de 

procedure terugbetaling 
innovatieve geneesmiddelen 

transparanter en 
evenwichtiger te maken. 
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Deontologische moeilijkheden die binnen 
het netwerk niet kunnen worden opgelost, 

dient de netwerkhoofdarts, liefst na overleg 
met de medische raad van het ziekenhuis in kwestie, 

te melden aan de bevoegde provinciale raad van de Orde.

64,52% 25,00%

10,48%

Akkoord Niet akkoord Geen mening

Onoplosbare ereloongeschillen binnen het netwerk, 
dient de netwerkhoofdarts, liefst na overleg met de medische 
raad van het ziekenhuis in kwestie, te melden 
aan de bevoegde provinciale raad van de Orde.35,08%

57,66%

7,26%

De netwerkhoofdarts moet worden 
verkozen met een tweederdemeerderheid 
van het artsenkorps in elk ziekenhuis in het netwerk.

65,32%

29,44%
5,24%

De netwerkhoofdarts keurt
 de opstelling van de wachtdiensten

 van het netwerk verplicht goed,
 anders is ze niet geldig.

48,37%

44,31%

7,32%

De netwerkhoofdarts kan organisatorische
 maatregelen in het algemeen reglement van

 een ziekenhuis  in het netwerk inlassen,
 die de individuele diagnostische en therapeutische

 vrijheid van de ziekenhuisarts inperken.
25,91%

68,83%

5,26%

Super(wo)man
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ENQUÊTE NETWERKHOOFDARTSEN

Nieuwe netwerkhoofdarts bekeken  
met gezonde argwaan

Wordt de nieuwe netwerkhoofdarts 
(NWH) een super(wo)man of eerder een 
marionet? Wellicht geen van beide, maar 
in welke richting moet de balans over-
hellen volgens u? 
Bijna 500 artsen beantwoordden onze 
enquête die liep van 20 april tot 29 mei. 
Een mooie respons voor dit specifieke 
thema. Het staal was netjes verdeeld per 
taalgroep: 235 Franstaligen, 242 Neder-
landstaligen. 
In telegramstijl al enkele resultaten. De 
hoofdmoot is voor onze volgende editie. 

1.  Netwerkhoofdarts vs. 
netwerkziekenhuisartsen

Krijgt de NWH de middelen en de macht 
om beslissend op te treden bij een aan-
tal deontologische, financiële en organi-
satorische problemen (Figuur 1)? 
• Knelpunten deontologie: over naar de Orde
 Voor onoplosbare deontologische 

moeilijkheden komt de provinciale raad 
van de Orde er best bij. De NWH kan 
hem inschakelen volgens bijna 2 op de 
3 Nederlandstalige respondenten, zij 
het liefst na overleg met de medische 
raad. Een kwart gaat niet akkoord. Bij 
de Franstaligen is de meerderheid nog 
meer uitgesproken (7 op de 10).

• Knelpunten erelonen: binnenskamers 
houden

 Met ereloonconflicten binnen het 
netwerk moet de provinciale raad zich 
dan weer niet bemoeien, vinden de 
meeste Nederlandstaligen (57,66%). 
Toch meent meer dan een derde dat 
de NWH wél de provinciale raad mag 
inschakelen, ook weer na overleg 
met de medische raad. De Franstalige 

artsen zijn nog meer verdeeld: 46,86% 
is tegen, 42,26% is voor. 

• Representativiteit NWH
 De ziekenhuisartsen eisen een 

stevige representatieve basis voor 
de NWH: in elk ziekenhuis een 
tweederdemeerderheid. Het wordt 
geen sinecure om voor elk netwerk 
in de toekomst een alom gesteunde 
consensusfiguur te vinden.

• Organisatie wachtdiensten
 De eindbeslissing aan de NWH 

toevertrouwen? De helft gaat akkoord, 
bijna een even grote groep (4 op de 
10) is tegen. Er is meer tegenstand 
tegen het delegeren van die 
bevoegdheid bij Nederlands- (44,31%) 
dan bij Franstaligen (35,15%).

• Inperking diagnostische en therapeutische 
vrijheid via het algemeen reglement

 Dit is het gevoeligste punt, want het is 
de kernactiviteit van uw competenties. 
Handen af, klinkt het bij de meesten (7 
op de 10 Nederlandstaligen, drie kwart 
Franstaligen).

2.  Hoeveel mag de NWH 
verdienen?

Beide taalgroepen zien vooral een bru-
toverloning tussen 200.000 en 300.000 
euro (Figuur 2). Voor de Nederlandsta-
ligen zit het gewenste bedrag eerder 
rond 300.000 euro, voor de Franstaligen 
schurkt het aan tegen 200.000 euro.
Dit hangt ook samen met de vraag of de 
NWH daarnaast nog mag cumuleren. 
Daarover, en over het statuut van de 
NWH meer in ons volgende nummer. ❚

Pascal Selleslagh

Figuur 1

Netwerkhoofdarts  
en ziekenhuisartsen in het netwerk

Het bruto jaarinkomen van de netwerkhoofdarts bedraagt:

< of gelijk aan 200.000 euro16,94%

tussen 200.000 en 300.000 euro

47,93%

gelijk aan of > dan 300.000 euro35,12%

Figuur 2



M et een Express Service, die sinds 1 mei wordt 
aangeboden, wil PostNL Pharma & Care inspelen 
op een groeiende behoefte in het transport van 

geneesmiddelen. “Er bestaan grote verschillen tussen de 
transportbedrijven”, zegt Nicolas Vannieuwenhuyze, sales- en 
marketingmanager van PostNL Pharma & Care België. “We zien 
dat veel niet-GDP-transporteurs deze dienst verlenen, waardoor 
er vraag is ontstaan naar echte GDP-transporteurs. Wij zijn een 
van de weinige die GDP-conform transport aanbieden.”

Een 24-uurszending was al standaard bij PostNL Pharma & Care. 
“Alles wat op dag 1 opgehaald wordt bij de leverancier, gaat op 
dag 2 naar de klant. Maar met de Express Service bieden we 
onze klanten de mogelijkheid om binnen de twee uur na hun 
telefoontje een pakje te komen ophalen. Om het dan per direct 
bij de bestemmeling af te leveren.”

Om dat te kunnen realiseren binnen de GDP-wetgeving 
verdubbelde PostNL Pharma & Care zijn capaciteit voor 
leveringen die binnen het segment van 2° tot 8°C moeten 
plaatsvinden. “We beschikken nu over dubbel zoveel wagens die 
uitgerust zijn met zo’n koelcompartiment. Daardoor kunnen we 

de Express Service in heel België verzekeren, en dit voor om het 
even welke GDP-temperatuursvereiste.”

GDP en kwaliteit staan voorop

Een transport dat aan de GDP-regels voldoet, kan in drie 
categorieën plaatsvinden. Van 2° tot 8°C voor bijvoorbeeld 
vaccins die in de koelkast bewaard moeten worden. Van 15° 
tot 25°C voor geneesmiddelen die op kamertempertatuur 
gehouden moeten worden. En er is de standaardcategorie, 
die niet aan strikte temperatuursvoorwaarden moet voldoen, 
maar die bijvoorbeeld niet in combinatie met voeding 
vervoerd mag worden.

Het temperatuursverloop tijdens het transport kan achteraf 
opgevraagd worden door de klanten. “Achter elk pakket 
geneesmiddelen zit een patiënt, dus kwaliteit is heel belangrijk 
voor ons. Daar werken we voortdurend aan om de klant 
nog meer transparantie te bieden. Met een verbetering en 
uitbreiding van ons IT-systeem bijvoorbeeld. De klant moet 
te allen tijde kunnen weten waar zijn pakket zich bevindt, op 
welke temperatuur het wordt vervoerd en wanneer zijn klant 
het zal ontvangen.”

Een extra service die PostNL Pharma & Care als een van de weinige 
aanbiedt, is dat het niet enkel aflevert aan het centrale magazijn en 
apotheek. “Op vraag van de klant bezorgen we ook pakketten op 
de gevraagde verdieping en zelfs tot in het beoogde lokaal. In die 
gepersonaliseerde aanpak gaan we ver.”

Een dienst die naast de standaardlevering bij PostNL Pharma 
& Care ook mogelijk is, is de levering van stalen bij huisartsen. 
“Vroeger deed een vertegenwoordiger dat, maar medische 
stalen die zomaar in een koffertje meegedragen worden, 
ondergaan natuurlijk temperatuursschommelingen. We zien dat 
de belangstelling groeit om ook die medische monsters GDP-
gereglementeerd te vervoeren.”

Investeren in de toekomst

Met 1.000 pallets en 20.000 colli’s die binnen de 24 uur in de 
Benelux verzonden worden, mag PostNL Pharma & Care zich 
marktleider noemen. “Maar we investeren volop in de toekomst 
om stappen te blijven zetten”, besluit Nicolas Vannieuwenhuyze.
Daarom onderzoekt PostNL Pharma & Care op dit moment 
onder andere of het ‘direct to patient’ kan leveren. “We leveren 
vandaag vooral aan groothandels, ziekenhuizen en apothekers. 
Maar in hoeverre bestaat de noodzaak om geneesmiddelen of 
andere healthcare-producten bij de patiënt thuis te leveren? 
Eventueel in combinatie met het installeren van bijvoorbeeld 
thuiszorgmateriaal zoals beademingstoestellen. Door de 
vergrijzing wordt een groter aantal mensen thuis verzorgd, dus 
spelen we in op die behoefte en blijven we tegelijk voldoen aan 
de GDP-wetgeving. Daar wordt de klant uiteindelijk alleen  
maar beter van.”
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PostNL Pharma & Care België voegt
Express Service aan haar diensten toe

Om de kwaliteit van haar transport nog te verhogen, biedt PostNL Pharma & Care binnen de GDP-wetgeving  
(Good Distribution Practices) nu ook de mogelijkheid aan om binnen de twee uur een verzending bij de klant te komen ophalen.

Nicolas Vannieuwenhuyze,  
sales- en marketingmanager van PostNL Pharma & Care België.

Mededeling van
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Een workshop van de 
Belgische Vereniging van 
Ziekenhuisdirecteurs en 
Vlerick ging onlangs in 
op de manier waarop 
ziekenhuizen kunnen 
innoveren en slimme, 
patiëntgerichte oplossingen 
ontwikkelen in het licht 
van de netwerkvorming. 
Boeiend was de link met 
de innovatiestrategie van 
Janssen.

P rof. Walter Van Dyck (Vlerick Busi-
ness School) helpt meteen een 
misverstand de wereld uit: “Soms 

zie ik, als ik vraag dat studenten hun stra-
tegie uitschrijven, dat ze beginnen met ‘de 
patiënt staat centraal’. Uiteraard is dat zo. 
Dat is misschien een visie of een opdracht-
verklaring, maar geen strategie. Een strate-
gie gaat dieper, heeft te maken met je doe-
len en wat je verwacht van de mensen die 
voor je werken. Met het ecosysteem ook 
waarin ze moeten opereren. It’s the ecosy-
stem, stupid! Dat ecosysteem slaat ook op 
je bredere omgeving buiten het ziekenhuis 
die je moet inspireren als leider.”
“Wil je mensen inspireren, dan hoeft dat 
niet noodzakelijk dictatoriaal zoals Steve 
Jobs. Spreek het ‘collective genius’ aan. 
Werk op twee fronten: de bereidheid en de 
bekwaamheid om te innoveren. Bij dat laat-
ste is de confrontatie van ideeën belangrijk, 
iets wat door de vorming van ziekenhuis-
netwerken zeker gestimuleerd wordt.”
“Een organisatie heeft zowel mensen 
nodig die komen aanzetten met ideeën 
– en die daarmee binnen een bepaalde 
deadline moeten komen aanzetten – als 
diegenen die ze ontwikkelen, omzetten 
in business. Een dubbele gelaagdheid 
dus, ‘ambidexterity’.”

Vijf innovatiekatalysatoren
Tom Aelbrecht (hoofd Janssen Campus 
Office) belichtte in zijn presentatie vijf 
innovatiekatalysatoren: visie, strategie, 
organisatie en processen, en finaal het 
talent dat daarvoor nodig is.
Basisvraag: hoe wil je als organisatie 
gezien worden door de buitenwereld? 
Grosso modo bestaan er drie types 
hoofdcategorieën: 
• de eerste de beste, de meest 

innovatieve willen zijn;
• de meest efficiënte, 

gebruiksvriendelijke;
• de beste service (op maat) willen 

leveren. 
Deze basisvraag moet je eerst 
beantwoorden omdat ze alles wat erna 
komt, beïnvloedt. 
Janssen zelf koos duidelijk voor de 
eerste optie. 

Maar wat betekent innovatie precies 
voor je bedrijf? Voor Janssen in 
hoofdzaak dit: 

• levensjaren kunnen toevoegen;
• levenskwaliteit verbeteren;
• een algemeen gevoel van welzijn 

(maatschappelijke meerwaarde) 
creëren.

“Vanuit deze vraag moet je ook vertrek-
ken om je als ziekenhuis op te stellen in 
een netwerk”, aldus Aelbrecht. 
Janssen legt verder een focus wat zijn 
actieterrein betreft, meer bepaald op vijf 
therapeutische gebieden (daarbinnen op 
bepaalde ziekten): infectieziekten, neuro-
wetenschap, immunologie, cardiovascu-
lair en metabolisme, oncologie. 

Netwerk maximaliseren, 
talent stimuleren
Hoe maximaliseer je je netwerk (waar-
mee we bij organisatie en processen be-
land zijn in het rijtje katalysatoren)? J&J 
creëerde J&J Innovation, een toolbox 
met innovatiecentra (Londen, Californië, 
Boston, Shangai). Van daaruit scouten 
managers de regio met de focus van hun 
researchgroepen in het achterhoofd, en 
met de bedoeling om nieuwe academi-
sche doorbraken op te sporen. Ze leg-
gen dan contacten om samen te werken. 
Aelbrecht: “Ook voor ziekenhuizen is het 
essentieel dat ze de nodige middelen uit-
trekken als ze willen samenwerken met 
hun omgeving.”

Tot slot nog even inzoomen op het as-
pect ‘talent’: innovatie vergt toegang tot 
het juiste talent. Maar dat mogen geen 
‘klonen’ van elkaar zijn: diversiteit is 
uiterst belangrijk. Met 58 verschillende 
nationaliteiten is die bij J&J al flink ge-
waarborgd. Innovatie komt er trouwens 
vaak door conflict. 

Zowel intern als extern talent zijn be-
langrijk. Voor dat laatste wegen part-
nerships met uniefs sterk door. Voor het 
eerste: rotatie van het personeel om dat 
talent te laten ontwikkelen, over de sec-
toren heen. Verder ook: stimuleren van 
de ondernemingszin. Beste voorbeeld 
is Paul Stoffels, CSO J&J zelf. Hij vond 
zichzelf constant opnieuw uit als entre-
preneur. J&J ontwikkelde onder meer 
het Bridges Program, dat talentvolle 
mensen in staat stelt om hun horizon 
te verbreden en twee keer per jaar te 
laten roteren in een ander departement 
of functie. En “met Vlerick werd ook een 
ondernemers-bootcamp gelanceerd 
waarbij mensen actief geholpen worden 
om business te ontwikkelen”, besluit Ae-
lbrecht. ❚

Pascal Selleslagh

“Welk ziekenhuis 
wil u zelf zijn, 
hoe wordt 

u gepercipieerd? 
Ziet u zich als 
een topinnovator, 
doorgaans maar 
niet altijd een rol 
die weggelegd is voor 
UZ’s?. Hoe heb je als 
regionaal ziekenhuis toegang 
tot dat netwerk? Welke speerpunten 
kunt u aanbieden?”
“Als netwerk moet je geografisch 
alles kunnen aanbieden. Maar 
hoe ontwikkel je expertisecentra? 
Een voorbeeld: het bekende 
Kaiser Permanente besliste om 
geen spoedafdelingen te hebben. 
Waarom? Dat soort patiënten bleek 
te duur en niet altijd verzekerd in 
de VS. Duidelijk een strategische 
beslissing, was dat (zonder te 
oordelen of ze moreel goed is).”
“Gebruik alle data die aanwezig 
zijn in het ziekenhuis. Maak ze 
toegankelijk voor zowel artsen als 
patiënten, deel ze.”
“Een zuivere bottom-up approach 
werkt niet, ondanks het feit dat er 
goede ideeën leven bij de basis. 
Innovatie moet worden uitgezet 

door topmanagement 
dat prioriteiten 
vooropstelt, een 
concept. Top-down 
is zeker even 
belangrijk om 
bottom-up innovatie 
te verkrijgen. Vaak kan 

men parallellen trekken 
met wat zich afspeelt in de 

luchtvaart. Neem nu Ryanair: 
ogenschijnlijk gaat het niet om een 
innovatief bedrijf, maar toch is het dat 
wel en zelfs zeer sterk in hun niche.”
“Ziekenhuisnetwerken bieden 
opportuniteiten wegens hun 
volume, om te innoveren. Innovatie 
moet niet alleen van de top komen, 
maar wel het framework voor 
innovatie en ook de middelen.”

In de marge en ter inspiratie: 
uiteraard is de maatschappij zelf een 
potentieel sterk drijvende kracht tot 
vernieuwing. Ziekenhuizen kunnen 
bijvoorbeeld even stilstaan bij deze 
blitzpeiling van Lucien Engelen, 
Twitter- en technogoeroe, onlangs 
verspreid op de social media. 
Een peiling die misschien wel wat 
biassed is, maar toch indicatief, en 
met deze kernvraag:

Hoe past men deze wetenschap nog preciezer toe op 
de Belgische ziekenhuizen vandaag?

Wat drijft ziekenhuisinnovatie?
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Where do you think good healthcare wil be delivered in 10 years from now?
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THE INTERNATIONAL LIVER CONGRESS (ILC) 2017, AMSTERDAM – GILEAD SATELLITE SYMPOSIUM

71 miljoen niet-geïdentificeerde hepatitis C- 
virusdragers: de echte uitdaging achter het succes van 

direct werkende antivirale middelen
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De sprekers op het satellietsymposium van het farma-

bedrijf Gilead tijdens het ILC 2017 benadrukten dat al-

les in het werk moet worden gesteld om ALLE HCV-ge-

infecteerde patiënten te behandelen. Die strategie is 

gebaseerd op 3 pijlers: 1) specialisten en huisartsen 

moeten begrijpen dat het gemakkelijke werk achter 

de rug is, dat de demografie van hepatitis C veranderd 

is en dat de screening en behandeling moeten worden 

uitgebreid naar alle categorieën van mogelijke dragers; 

2) het farmacologische onderzoek moet de behande-

ling verder vereenvoudigen en optimaliseren, om de 

therapietrouw van de moeilijkste patiënten te verbe-

teren; en 3) de gezondheidsautoriteiten moeten natio-

nale, lokale of op specifieke patiëntengroepen gerichte 

programma’s organiseren, als we het HCV tegen 2030 

willen uitroeien.

VAN EEN RESTRICTIEVE BEHANDELING  
NAAR EEN BEHANDELING VOOR IEDEREEN

Er is een enorme weg afgelegd in iets meer dan 25 jaar. 

Eerst was er de ontdekking van het hepatitis C-virus als 

de verwekker van non-A-non-B-hepatitis. Daarna wer-

den screeningtests ontwikkeld en kort daarna versche-

nen de eerste behandelingen met interferon (en ver-

volgens gepegyleerd interferon) en ribavarine. Maar die 

behandeling was zeer restrictief. De patiënt moest riba-

virine en interferon verdragen, mocht geen leverinsuffi-

ciëntie, gedecompenseerde cirrose, auto-immuunziekte 

of hartziekte vertonen, en mocht ook geen risico lopen 

op een geestesstoornis. De behandeling mocht niet wor-

den voorgeschreven aan zwangere vrouwen. Uiteinde-

lijk kwamen maar weinig patiënten in aanmerking voor 

behandeling, aangezien fibrosestadia 0, 1 en 2 werden 

uitgesloten (die patiënten waren nog te goed), evenals 

patiënten met terminaal leverlijden of een hepatocel-

lulair carcinoom (die patiënten waren te ziek). Direct 

werkende antivirale middelen bewerkstelligen een zeer 

hoog percentage SVR12 en dankzij die geneesmiddelen 

kon de behandeling worden uitgebreid naar alle patiën-

tengroepen die in klinische studies werden onderzocht: 

patiënten met een al dan niet gecompenseerde cirrose, 

patiënten met een levertransplantaat, patiënten met een 

hiv-co-infectie, drugsspuiters, patiënten met comorbidi-

teit of nierinsufficiëntie. Wat stelt het Polaris-observato-

rium vast? Dat de cijfers snel stijgen sinds de invoering 

van direct werkende antivirale middelen en dat er naar 

schatting 951.000 patiënten worden behandeld, maar 

bij 71.100.000 mogelijke virusdragers wordt de diagno-

se niet gesteld en die worden dan ook niet behandeld 

worden. Er zijn meerdere factoren om die paradoxale 

situatie uit te leggen.

ZICH AANPASSEN AAN EEN VERANDERENDE 
DEMOGRAFIE

Een eerste belangrijke factor is de demografische ver-

andering van de patiënten die een behandeling ver-

gen. De ‘gemakkelijk bereikbare’ patiënten (patiënten 

met cirrose, hepatitis na transfusie, babyboomers, 

hiv-co-infectie enz.) zijn grotendeels bekend, hebben 

al een behandeling gekregen of zijn nog in behandeling 

en worden gemonitord. De meeste patiënten nu zijn 

drugsspuiters, een populatie die moeilijk te screenen 

en te behandelen is (probleem van gebrekkige thera-

pietrouw), omdat het gebruik van drugs verboden is, 

omdat die mensen worden gediscrimineerd en gestig-

matiseerd, soms zelfs in ziekenhuizen, en het zijn bo-

vendien zeer uiteenlopende patiënten.

Daarom is een goed doordachte strategie vereist, met 

eerst een betere screening (gevangenissen, ontwen-

ningscentra, opvang voor daklozen, ontmoetingsplaat-

sen enz.) en vervolgens het opstarten van een geschikt 

programma voor follow-up van de behandeling. Op het 

congres werd een abstract gepresenteerd die aantoont 

dat frequente follow-up met dagelijkse inname van de 

behandeling op een vast uur en onder controle, of een 

behandeling in groepsverband met een wekelijkse bij-

eenkomst en distributie van de medicatie, een hoger 

percentage SVR12 en betere therapietrouw geeft dan 

wanneer patiënten een behandeling krijgen en voorts 

aan hun lot worden overgelaten. In Australië worden 

goede resultaten behaald door gevangenen te screenen 

en geïnfecteerde gevangenen te behandelen, ook al wor-

den veel patiënten uit het oog verloren wegens een te 

korte internering. Een andere doelgroep zijn asympto-

matische patiënten die risicogedrag aan de dag leggen, 

iets wat ze vaak niet weten. Vooral huisartsen moeten 

die patiënten opsporen en begeleiden. Naast de behan-

deling is er nu dus ook behoefte aan doordachte strate-

gieën om de patiënten beter op te sporen, te behandelen 

en te monitoren.

VOORDELEN VAN TOEGANG TOT DIRECT 
WERKENDE ANTIVIRALE MIDDELEN  
VOOR IEDEREEN

Een andere factor die de toegang tot de behandeling 

afremt: de terugbetalingsvoorwaarden, die terugbe-

taling laten afhangen van het fibrosestadium. In Eu-

ropa verlenen slechts 8 landen iedereen toegang tot 

de behandeling. Toediening van direct werkende an-

tivirale middelen in een gevorderd stadium kan ech-

ter meer collaterale effecten hebben, zoals complica-

ties als gevolg van cirrose, risico op ontwikkeling van 

een hepatocellulair carcinoom, risico op besmetting 

doordat het virus nog altijd kan worden overgedra-

gen, transplantatie. In 2016 werd een Amerikaanse 

studie gepubliceerd waarin werd becijferd dat door 

een systematische screening, gevolgd door behan-

deling indien nodig, 10.490 levertransplantaties per 

jaar kunnen worden uitgespaard. 

Zo’n screening zou in ongeveer 70% van de gevallen 

ten goede komen van patiënten met leverlijden dat 

niet door HCV wordt veroorzaakt. Zo kan men 52.700 

levensjaren en 7,9 miljard dollar besparen. Het feit 

dat HCV-geïnfecteerde patiënten niet moeten worden  

getransplanteerd, zou 22.800 levensjaren redden en 

3,5 miljard dollar besparen.

NOOD AAN EEN PLAN  
VOOR VOLKSGEZONDHEID

Een laatste belangrijke beperkende factor is dat er 

in heel wat landen geen nationaal plan voor volksge-

zondheid bestaat om hepatitis C beter op te sporen en 

te behandelen. 

Een dergelijke structuur zou de sterfte en morbi-

diteit als gevolg van HCV-infectie verlagen en de 

behoefte aan gezondheidszorg, en dus de kosten 

voor de ziekte verminderen. Er is dus nog heel wat 

werk aan de winkel. Onderzoek heeft de behande-

ling bij de patiënt gebracht, maar we moeten samen 

nog veel inspanning leveren om alle patiënten naar 

de behandeling te brengen. Dat is eigenlijk dé uit-

daging wat direct werkende antivirale middelen  

betreft.

Direct werkende antivirale middelen zijn een echte revolutie voor de behandeling van hepatitis C en doen ons ervan 

dromen dat we het virus ooit kunnen uitroeien. Daarmee hebt we niets opzienbarends gezegd. Inderdaad, tal van 

gegevens bevestigen de positieve impact van direct werkende antivirale middelen bij de eliminatie van het virus 

en op de langetermijngevolgen van chronische hepatitis C (fibrosestadium, ernst van de cirrose, transplantatie…). 

Toch werpen 2 cijfers van het observatorium Polaris een schaduw op het plaatje: in 2015 werden naar schatting 

951.000 patiënten behandeld, maar in 2016 waren er naar raming 71.100.000 patiënten met een HCV-viremie bij 

wie de diagnose niet was gesteld en die dus niet werden behandeld. Die laatsten vormen een echt bos dat de boom 

verbergt, in dit geval het succes dat direct werkende antivirale middelen hebben.

FORUM
FARMA
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Snel stijgende prevalentie, 
vooral bij de jonge 
generaties
Sinds het midden van de jaren tachtig 
stijgt de prevalentie van niet-alcoholi-
sche vetlever gestaag, parallel met die 
van obesitas, type 2-diabetes en het 
metaboolsyndroom, allemaal belangrij-
ke risicofactoren voor vetlever. Daarom 
spreken veel experts van metabole vet-
lever en ‘steatohepatitis’. De gemiddelde 
prevalentie van vetlever en (bioptisch 
bewezen) steatohepatitis in de algeme-
ne Amerikaanse bevolking zou nu res-
pectievelijk 20% en 3,5-5% bedragen. Er 
bestaat een nauw verband met het me-
taboolsyndroom en insulineresistentie: 
de prevalentie van vetlever bij patiënten 
met een morbide obesitas bedraagt 75-
92%. Nog een ander bewijs: 82% van de 
patiënten met steatohepatitis is zwaar-
lijvig, 44% heeft type 2-diabetes, 68% 

heeft hypertensie, 83% hypertriglyceri-
demie en 78% een of andere vorm van 
dyslipidemie. Nog verontrustender is 
de prevalentie van steatose bij kinderen 
en adolescenten: 17%. Ook de Europese 
cijfers zijn verontrustend. Volgens een 
Spaanse echografische studie bedraagt 
de prevalentie van metabole steatose 
20% bij vrouwen en 33% bij mannen. 
Griekse auteurs hebben een patholo-
gisch-anatomisch onderzoek uitgevoerd 
op leverweefsel van mensen die wa-
ren overleden na een verkeersonge-
val of een cardiovasculair accident. In 
die studie bedroeg de prevalentie van 
metabole steatose en steatohepatitis 
respectievelijk 31% en 40%. Bijzonder 
hoge cijfers, die onze Griekse collegae 
toeschrijven aan een grondige wijziging 
van de eetgewoontes tijdens de laatste 
tien jaar en aan onvoldoende lichaams-
beweging, een probleem dat ook almaar 
groter wordt. ❚JS
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❚ INTERNATIONAL LIVER CONGRESS, AMSTERDAM, 19-23/04/2016 (DEEL 2) ■

Niet-alcoholische 
steatohepatitis (NASH): 
een nieuwe, grote 
uitdaging voor de 
volksgezondheid

De hepatitis C-golf is nog maar gedeeltelijk weggeëbd 
en de hepatologie krijgt al te kampen met een nieuwe 
dreiging: die van niet-alcoholische vetlever en de 
verder gevorderde vorm, zijnde niet-alcoholische 
steatohepatitis (NASH). Een gestaag stijgende 
prevalentie, getreuzel wat het diagnostische beleid 
en de bewaking betreft – die eigenlijk niet-invasief, 
eenvoudig én doeltreffend moeten zijn – nog geen 
gevalideerde behandeling… Dat alles heeft van 
steatohepatitis een van de centrale onderwerpen 
gemaakt tijdens de discussies en de presentaties op 
het ILC 2017. Er tekent zich evenwel een strijdplan 
af, dat gebaseerd is op 3 pijlers: een beter inzicht 
krijgen in de pathofysiologie van die aandoening, die 
nauw gerelateerd is aan het metaboolsyndroom; het 
onderzoek naar geneesmiddelen versnellen om vlugger 
te kunnen beschikken over doeltreffende, gerichte 
behandelingen; en bovenal een betere screening 
met eenvoudige, reproduceerbare, weinig dure, 
doeltreffende en gevalideerde technieken. Een echte 
uitdaging voor de volksgezondheid, maar dat zijn de 
hepatologen inmiddels wel gewoon. 

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

N et zoals hepatitis C 
veroorzaken een vetlever 
en steatohepatitis 

gedurende lange tijd geen 
symptomen, gemiddeld 20 tot 30 
jaar, wat maakt dat de diagnose 
vaak niet wordt gesteld. Een biopsie 
met histologisch onderzoek is de 
hoeksteen bij de diagnose en de 
classificatie van de aandoening, 
maar een biopsie is een invasief 
onderzoek dat risico’s inhoudt, en 
bovendien bestaat er toch nog geen 
erkende behandeling. Men moet 
dus vooral de evolutie volgen, zeker 
als de patiënt al een gevorderde 
aandoening met leveraantasting en 
fibrose vertoont.
• Een belangrijk principe: 

verhoogde leverenzymen zijn 
een goed teken van leverlijden, 
vooral als er tevens tekenen 
van een metaboolsyndroom 
zijn, maar bepaling van de 
leverenzymen laat niet toe om 
een gevorderde steatohepatitis 
te diagnosticeren. Het bestaan 
van een of meer risicofactoren, 
vooral de bekende items van het 
metaboolsyndroom, moet een 
belletje doen rinkelen. Een patiënt 
met een metaboolsyndroom loopt 
een driemaal hoger risico op 
vetlever en NASH, en bij patiënten 
zonder metaboolsyndroom is dat 
risico 85% kleiner. Welke techniek 
kan je vervolgens gebruiken om 
het leverlijden en de mate van 
evolutie ervan te bevestigen? Er is 
geen duidelijk antwoord, maar er 
zijn wel meerdere sporen.

• Een gewone vetlever kan 
men diagnosticeren met een 
echografie, een CT-scan en 
vooral een MRI, waarmee ook 

de hoeveelheid vet kan worden 
gemeten. Een MRI-elastografie 
zou een ideaal diagnostisch 
onderzoek zijn, maar wordt alleen 
uitgevoerd in bepaalde centra en 
in klinische studies.

• Een elastografie (fibroscan) is 
het beste onderzoek om een 
gevorderde steatohepatitis te 
diagnosticeren, maar het aantal 
fout-negatieve uitkomsten is 
hoog, vooral bij zeer zwaarlijvige 
patiënten. Dat probleem kan nu 
echter worden omzeild met XL-
sondes, waarmee tot 50% van 
de patiënten kunnen worden 
opgespoord.

• Voor een eenvoudiger follow-
up kan men bepaalde markers 
van leverlijden bepalen, zoals 
cytokeratine 18, een marker van 
apoptose van de hepatocyten en 
van ontsteking. Bij elke stijging 
van de titer met 50IE/l stijgt 
het risico op NASH met 30%. 
Interessante scores zijn voorts de 
FIB-4, de NAFLD fibrosis score en 
de FibroTest. 

• Bij een patiënt met één 
of meer elementen van 
het metaboolsyndroom 
en leverteststoornissen of 
hepatomegalie zou men minstens 
een echografie of zelfs een MRI 
moeten aanvragen. Met een 
fibrosescore en, beter nog, 
een elastografie kan men een 
mogelijke fibrose objectiveren en 
de ernst ervan bepalen. Volgens 
veel experts volstaat een follow-
up van de fibrose, ook bij een 
gevorderde aandoening, en is 
een biopsie niet verplicht, tenzij 
bij een sterk vermoeden van 
hepatocellulair carcinoom.

Screening en bewaking: voorrang  
voor niet-invasieve technieken, maar welke?
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E r bestaat inderdaad nog 
geen specifieke erkende 
behandeling voor NASH, 

maar dat betekent niet dat er 
nog geen geneesmiddelen in de 
maak zijn. Integendeel, op elk 
congres worden geneesmiddelen 
gepresenteerd die tot doel 
hebben de steatose, de fibrose, 
de chronische ontsteking en het 
leverlijden te verminderen. Een 
meerledige doelstelling dus. 
Dat verklaart dan ook waarom 
meerdere combinaties worden 
onderzocht. Op het congres in 
Amsterdam heeft een fase II-
studie de aandacht getrokken. 
Die studie toont aan dat het 
nieuwe geneesmiddel met 
codenaam BMS-986036 in zijn 
eentje die grote doelstellingen kan 
verwezenlijken.

Het betreft een gepegyleerd 
analoog van Fibroblast Growing 
Factor21 (FGF21), dat eenmaal 
per week subcutaan wordt 
toegediend. Het geneesmiddel 
was al uitgetest bij kleine dieren 
en het verbetert de steatose, de 
fibrose, de chronische ontsteking 
en het proces van degeneratie 
met ballonvorming van de 
hepatocyten. De fase II-studie 
werd uitgevoerd bij 74 patiënten 
met een bioptisch bewezen NASH, 
een fibrosescore 1-3, een BMI ≥ 
25kg/m² en een vetfractie in de 
lever bij MRI ≥ 10. De patiënten 
werden in 3 groepen ingedeeld. 
Eén groep kreeg BMS-986036 
10mg 1x/d, de tweede 20mg 1x/w 
en de derde een placebo. Na 16 
weken behandeling was de fractie 

vetweefsel in de lever met 6,8% 
gedaald in de groep die werd 
behandeld met 10mg per dag, 
met 5,2% in de groep die werd 
behandeld met 20mg per week, 
en met 1,3% in de placebogroep, 
een zeer significant verschil. 
Daarom hebben de onderzoekers 
de studie voortijdig afgebroken. 
Bij meer dan de helft van de 
patiënten was de hoeveelheid 
vet in de lever bij MRI gedaald 
met minstens 30%. Ook werd een 
verbetering waargenomen van het 
adiponectinegehalte (adiponectine 
is een ontstekingsremmend en 
insulinesensibiliserend cytokine), 
de serumlipiden (LDL, HDL en 
TG), de levertransaminasen, 
de elasticiteit van de lever 
gemeten bij MRI en Pro-C3, een 
serumbiomarker van fibrose. 
BMS-986036 werd goed verdragen 
en veroorzaakte vooral gastro-
intestinale bijwerkingen. 

Conclusie: het gepegyleerde 
analoog van FGF21 heeft een 
significant gunstig effect op drie 
belangrijke elementen bij NASH: 
de leversteatose, de leverfibrose 
en het leverlijden, zonder het 
chronische ontstekingsklimaat in 
de lever te vergeten. 
Een ander belangrijk punt is dat 
in de studie ook werd aangetoond 
dat die verschillende fundamentele 
parameters op niet-invasieve wijze 
kunnen worden gevolgd met een 
MRI in plaats van een biopsie. 
Mede door die resultaten zet het 
gepegyleerde FGF21-analoog zijn 
avontuur voort.

FGF21-analogen: eén stof, 3 grote doelstellingen  
bij NASH bereikt

Screening: een strategie 
om het aantal onnodige 
verwijzingen te beperken

D e strategie begint met een be-
paling van de FIB-4-score bij 
een patiënt met één of meer 

tekenen van een metaboolsyndroom en 
verhoogde leverenzymen, die niet te wij-
ten zijn aan alcoholgebruik, een virale in-

fectie of een toxische factor. Als de score 
< 1,3 is, is het risico laag. Bij een score > 
3,5 is het risico op steatohepatitis echter 
hoog en moet de patiënt naar een hepa-
toloog worden doorverwezen. Wat doet 
men dan bij patiënten met een interme-
diaire score? Onze Britse collegae stellen 
dan een tweede fase voor: evaluatie van 
de ELF-score (Enhanced Liver Fibrosis). 
Als de ELF-score < 9,5 is, is het risico 
laag en moet men de patiënt alleen vol-
gen. Als de ELF-score echter > 9,5 is, is 
het wenselijk de patiënt door te verwij-
zen om het evolutiestadium van de aan-
doening beter te evalueren. Blijkens een 
follow-up van 2 jaar volstaat het om 3,4 
patiënten te verwijzen om 1 patiënt met 
een steatohepatitis te detecteren. Als 
men alleen steunt op de FIB4, moet men 
13,1 patiënten doorverwijzen om er 1 te 
identificeren. Met die strategie in 2 fasen 
kan dus het aantal onnodige verwijzin-
gen naar een hepatoloog met drie kwart 
worden verlaagd. ❚

De huisarts is de 
spilfiguur bij de opsporing 

van patiënten met een 
vetlever. Hoe kunnen 

onnodige verwijzingen 
naar een hepatoloog 

worden beperkt? Op het 
congres in Amsterdam 
hebben Britse vorsers 

(Srivasta A. et al. Poster 
P-121, 22/04/2027) een 

strategie in twee fasen 
voorgesteld. 

Zacht vet, hard vet

W aarom krijgen alleen zwaar-
lijvige patiënten en patiënten 
met type 2-diabetes steato-

hepatitis? Een mogelijke verklaring is de 
theorie van vet en hard (gefibroseerd) 
vetweefsel van prof. Karine Clément van 
de Unité de Cardiométabolisme et de 
Nutrition van het Hôpital Pitié-Salpêtriè-
re (Parijs), een theorie die het probleem 
van steatohepatitis terugvoert naar fi-
brose van het vetweefsel. Tijdens de 
evolutie van obesitas veranderen de 
adipocyten mettertijd. Bij sommige 
zwaarlijvigen worden de adipocyten 
groter en produceren ze ontstekings-
factoren. Chronische ontsteking van 
het vetweefsel leidt tot ophoping van 
vezels in het vetweefsel. Dat stijve vet 
wordt minder onderhuids opgeslagen 
en wordt veeleer gericht naar organen 

zoals de lever en de spieren. In de lever 
leidt het fibreuze vet tot een chronische 
ontsteking en de kenmerkende fibrose 
van een steatohepatitis, die later zal 
evolueren naar cirrose. Bij veel andere 
mensen ziet men die tendens tot ex-
pansie van de adipocyten niet. Het vet-
weefsel wordt niet fibreus, blijft soepel 
en wordt zoals gebruikelijk opgeslagen 
onder de huid en niet in weefsels zo-
als de lever. Die theorie van zacht en 
stijf vetweefsel opent de poort voor 
een nieuwe screeningtechniek, meer 
bepaald evaluatie van de fibrose van 
het vetweefsel, in de hoop zo NASH 
te kunnen voorkomen met niet-farma-
cologische maatregelen of, beter nog, 
gerichte geneesmiddelen. ❚

Dr. Jean-Luc Schouveller
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Hepatitis C: direct werkende antivirale middelen op 
weg naar het pangenotypische tijdperk
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De verschillende sprekers op het symposi-

um georganiseerd door de firma Abbvie 

ter gelegenheid van de ILC 2017, zijn er 

zich van bewust dat de combinatie sofosbuvir/vel-

patasvir (SOF/VEL) en ondertussen ook de com-

binaties glecaprevir/pibrentasvir (G/P) en sofosbu-

vir/velpatasvir/voxilaprevir (SOF/VEL/VOX) – die 

allemaal pangenotypisch zijn – de nieuwe, langver-

wachte stap voorwaarts naar nog doeltreffendere, 

veiligere en eenvoudigere behandelingen vormen. 

Daarom gaven ze een overzicht van de voordelen 

en uitdagingen in dit nieuwe therapeutische tijd-

perk: het pangenotypische tijdperk.

 

DRIE WOELIGE JAREN VOOR DE HEPATOLOGIE 
Als alles bliksemsnel vooruitgaat, zoals nu voor de 

behandeling van hepatitis C, is het belangrijk om 

even achterom te kijken. 

Dankzij de DAA’s is het nu mogelijk om een groot 

deel van de patiënten met hepatitis C te behan-

delen, ongeacht het evolutiestadium, het genoty-

pe van het virus of de comorbiditeit, en dat met 

een SVR12 van meer dan 90%, weinig bijwerkin-

gen, een lager risico op geneesmiddeleninteracties 

(hoewel dat nog steeds bestaat), een vermindering 

van het gebruik van resistentietests in de dagelijk-

se routine en meestal met een enkele tablet per 

dag, wat essentieel is voor een goede therapie-

trouw. Dat het nu bovendien ook mogelijk is om 

patiënten in een weinig gevorderd ziektestadium 

te behandelen, biedt tal van voordelen: verbete-

ring van de extrahepatische symptomen die deze 

patiënten vaak vertonen, zoals type 2-diabetes of 

cardiovasculaire aandoeningen (infarct, CVA), een 

betere levenskwaliteit en een hogere productiviteit 

op het werk, een lager risico op overdracht van het 

virus en dus hoop om het virus ooit uit te roeien, 

een lagere mortaliteit en morbiditeit omdat de evo-

lutie naar cirrose, gedecompenseerde cirrose en 

een levertransplantatie vermeden wordt. Met het 

oog op alle voordelen die een vroege behandeling 

van deze patiënten biedt, is de beperkende hou-

ding van de autoriteiten van al te veel Europese 

of niet-Europese landen in verband met algemene 

toegang tot DAA’s onbegrijpelijk en vooral onver-

dedigbaar. We herinneren eraan dat slechts acht 

Europese landen geen enkele beperking opleggen 

voor de toegang tot DAA’s.

EEN NIEUW TIJDPERK VOOR DAA’S
Het kan nog altijd beter, zeker omdat een aantal 

behoeften nog onvervuld blijven. Bijgevolg werden 

er nieuwe combinaties van DAA’s ontwikkeld om 

die nieuwe uitdagingen aan te gaan. De welbeken-

de combinatie SOF/VEL is momenteel de enige 

combinatie waarvan de werking op alle genotypes 

van het hepatitis C-virus erkend is in de aanbeve-

lingen voor 2016 van de EASL, die in september 

2016 werden gepresenteerd op een buitengewoon 

congres in Parijs. Andere komen eraan, zoals de 

combinatie SOF/VEL/VOX, die begin 2017 werd 

goedgekeurd door de FDA en het EMA. In de stu-

dies POLARIS-1 en 4 beoordeelden de onderzoe-

kers deze combinatie bij patiënten met hepatitis 

C-genotype 1 tot 6 die al eerder werden behandeld 

(met DAA’s in POLARIS-1 en met gepegyleerd IFN 

in POLARIS-4), en van wie er velen initieel resis-

tent waren voor DAA’s. Ze kwamen tot het besluit 

dat 97% van de patiënten het eindpunt van SVR12 

bereikte. In de studies POLARIS-2 en 3 werd de 

combinatie beoordeeld bij naïeve patiënten met 

genotype 1-6, met een ingekorte behandelings-

duur van slechts 8 weken – en met succes, want 

96% van de patiënten bereikte het eindpunt van 

SVR12.

GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR: EEN NIEUWKO-
MER OM NIEUWE UITDAGINGEN AAN TE GAAN

G/P, zoals het middel gemakshalve wordt genoemd, 

is een nieuwe combinatie van twee pangenotypi-

sche DAA’s met een synergische antivirale werking 

die is samengebracht in een enkele tablet en 1x/d. 

wordt toegediend. G/P vertoont een bijzonder hoge 

resistentiebarrière, wordt weinig gemetaboliseerd, 

de uitscheiding gebeurt voornamelijk in de gal en 

uitscheiding via de nieren is minimaal (< 1%). De 

verschillende klinische studies met G/P belichten 

de vele onvervulde behoeften waaraan deze com-

binatie tegemoet kan komen: 

1. de behandeling inkorten tot 8 weken en zon-

der ribavirine toe te voegen voor naïeve pa-

tiënten met GT 1-6: ENDURANCE-1(GT1): 

99% SVR12, ENDURANCE-3 (GT3): 95% 

SVR12, SURVEYOR-II, part 4 (GT 2,4,5,6): 

tussen 90 en 100% SVR12, afhankelijk van 

het genotype;.

2. de behandeling inkorten tot 12 weken en 

zonder ribavirine toe te voegen voor naïeve 

of al eerder behandelde (SOF en/of IFN) 

patiënten met GT-1,2,4,5,6, MET gecompen-

seerde cirrose: in EXPEDITION-1 bedroeg 

de SVR12 99% voor de volledige populatie;

3. de behandeling inkorten tot 12 of 16 weken 

en zonder ribavirine toe te voegen voor pati-

enten met GT3, een bijzonder agressief virus 

dat vaak voorkomt bij drugsspuiters (snelle 

fibrose, meer steatose, vroege complicaties, 

hoog risico op kanker). Het gaat om naïeve 

of al eerder behandelde patiënten, al dan 

niet met cirrose: SURVEYOR II (part 3): 91% 

SVR12 op 12 weken (met cirrose) en 98% 

(zonder cirrose). 96% SVR12 op 16 weken 

voor alle patiënten;

4. behandeling van patiënten met GT1 bij wie 

de behandeling met DAA’s faalt: MAGEL-

LAN-1 (part 1) toont 95% SVR12 (met riba-

virine) en 85% (zonder ribavirine) aan;

5. behandeling van patiënten met GT1-6 met 

chronische nierinsufficiëntie gedurende 12 

weken en zonder ribavirine toe te voegen: 

EXPEDITION-4 toont 98% SVR12 aan.

Alle gegevens samen bewijzen dat het met de nieu-

we combinatie G/P mogelijk is om verschillende 

van de latente uitdagingen in verband met de be-

handeling van hepatitis C aan te pakken. Dat kan 

gaan om het gebruik van een enkele combinatie 

om alle genotypes van het hepatitisvirus te behan-

delen, ribavirine in de meeste gevallen overbodig 

te maken, de behandelingsduur in te korten tot 8 

weken voor patiënten zonder cirrose en tot 12-16 

weken voor patiënten met gecompenseerde cirro-

se, vaker SVR12 te bereiken bij patiënten met ge-

notype 3, en patiënten met chronische nierinsuf-

ficiëntie zonder ernstig risico behandelen dankzij 

een combinatie van DAA’s die voornamelijk via de 

gal worden uitgescheiden. Voldoen aan al deze be-

hoeften betekent niet alleen het pangenotypische 

tijdperk binnentreden, maar vooral iets dichter ko-

men bij de hypothetische ideale verbinding waar-

naar experts zo vurig verlangen en die ze met een 

knipoog ‘perfectasir’ noemen!

Het is niet omdat de direct werkende antivirale middelen (DAA’s) een ware revolutie hebben ontketend 
in de behandeling van hepatitis C, dat nu alle problemen van de baan zijn en er geen verbeteringen meer 

mogelijk zijn. Grote uitdagingen blijven onder meer de mogelijkheid om alle genotypes te behandelen met 
een enkele tablet, de verbetering van de therapeutische werkzaamheid voor genotype 3, dat vaak voor-
komt bij gebruikers van injecteerbare drugs en moeilijker te behandelen is, inkorting van de standaard 

behandelingsduur tot 8 weken, de behandeling van patiënten bij wie een DAA faalt of de definitieve stop-
zetting van het gebruik van ribavirine. 

FORUM
FARMA

Alle uitspraken, meningen en gegevens in dit artikel 
zijn afkomstig van het satellietsymposium dat de firma 
Abbvie tijdens de editie van 2017 van het ILC in Am-
sterdam organiseerde op 21.04.2017.
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“O nze kennis van het mi-
crobiële leven dat aan-
wezig is in het menselij-

ke darmstelsel is het voorbije decennium 
exponentieel toegenomen”, stelde prof. 
Francisco Guarner bij wijze van inleiding 
van het symposium. Hij is gastro-entero-
loog, onderzoeker aan het universitair 
ziekenhuis van Vall d’Hebron in Barce-
lona en voorzitter van het wetenschap-
pelijk comité. “Recent wetenschappelijk 
onderzoek toonde aan dat de intestina-
le microbiota werkt als biomarker voor 
bepaalde aandoeningen. Het is mogelijk 
een target voor specifieke ingrepen zoals 
voedingsinterventies.”

10 jaar intensief 
onderzoek
Tijdens de afgelopen tien jaar leidden 
belangrijke projecten in de Verenigde 
Staten, Europa en Azië tot een bedui-
dend betere kennis van de intestinale 
microbiota. Dr. Joël Doré, onderzoeksdi-
recteur van het Nationaal Instituut voor 
Agronomisch Onderzoek (INRA) verdui-
delijkt dat “de hulpmiddelen die we han-
teren om het microbioom te evalueren, 
en de symbiose tussen mens en microbe 
te begrijpen, in kwaliteit toenamen zo-
wel wat betreft resolutie als sensibiliteit”. 
In de ogen van  prof. James Versalovic, 

hoofdpatholoog 
van het Texas 
Children’s Hos-
pital biedt “het 
US Human Micro-
biome Project een 
nieuwe blik op het ge-
zond menselijk lichaam 
dankzij de studie van de sa-
menwerking van het lichaam met 
zijn micro-organismen. Elk deel van het 
menselijk lichaam, inclusief de darmen, 
beschikt over een aparte bacteriële ge-
meenschap. De intestinale microbiota is 
essentieel voor de gehele ontwikkeling 
van de darmen en hun immuun-, vascu-
lair en zenuwstelsel. Dat geldt voor alle 
zoogdieren en dus ook voor de mens. 
Anders gezegd: ‘volledig mens’ is men 
slechts wanneer men beschikt over een 
gediversifieerd en volledig functionele 
intestinale microbiota.”

De pathologieën waarvan men aan-
neemt dat ze beïnvloed worden door 
een onevenwicht in het bacteriële eco-
systeem (ook dysbiose genoemd) zijn 
bijgevolg talrijk: van aandoeningen 
van het spijsverteringsstelsel (prikkel-
baredarmsyndroom, ziekte van Crohn, 
colitis ulcerosa) over neurologische aan-
doeningen (depressie, autisme, neuro-
degeneratieve ziektes) tot hepatische 
en metabolische pathologieën. In dat 
kader biedt het gebruik van probiotica 
een groot onderzoeksveld voor de toe-
komst. Men weet nu al dat de heilza-
me effecten van probiotica afhankelijk 
zijn van de stam. Ook andere aspecten 
van de microbiota openen beloftevolle 
perspectieven: fecale transplantatie en  
microbiotherapie.

Naar een 
gepersonaliseerde 
voeding
Prof. Versalovic ziet in de toekomst “de 
theorie en de praktijk van de menselij-
ke voeding beetje bij beetje veranderen 

naargelang we 
onze voeding 
meer gaan kop-
pelen aan veran-
deringen in het 
gedrag van de inte-

stinale microbiota. 
We zullen voeding en 

medicatie anders ge-
bruiken in pediatrische 

en volwassen geneeskun-
de en dat in functie van de 

specificiteit van de microbiota in 
elke levensfase.” Nieuwe therapieën die 
specifiek gericht zijn op intestinale bac-
teriën staan op de agenda van het we-
tenschappelijk onderzoek. De overgang 
van de fundamentele wetenschap naar 
klinisch onderzoek zal niettemin niet mak-
kelijk zijn. “De extreme complexiteit van 
de intestinale microbiota vormt zonder 
twijfel de belangrijkste hinderpaal voor 
onderzoekers. Zij worstelen vaak met het 
vinden van signalen die moeten leiden 
tot nieuwe diagnostica en therapieën die 
op hun beurt de hoeksteen moeten wor-
den van de metagenome geneeskunde”, 
besluit prof. Versalovic. 

De voedingsrichtlijnen om een normale 
glycemie te behouden en diabetes te 
voorkomen, zijn goed geïdentificeerd en 
worden beschouwd als makkelijk toe te 
passen. Niettemin lijken voedingsaanbe-
velingen bij bepaalde patiënten een eer-
der beperkte efficiëntie te hebben. Een 
studie voorgesteld door dr. Nv Zmora 
(Israël) toont aan dat de impact van elke 
voedingsstof op de glycemie op spec-
taculaire wijze varieert van persoon tot 
persoon. De impact hangt in grote mate 
af van de persoonlijke karakteristieken 
en de eigenschappen van de intestinale 
microbiota. Zo legt de studie de basis 
voor een gepersonaliseerde voeding.
 
“Onze resultaten suggereren dat een 
gepersonaliseerd dieet een positieve 
invloed kan hebben op hoge postpran-
diale glycemie en de metabole gevolgen 
ervan”, benadrukt prof. Versalovic. 

Communicatie in twee 
richtingen, met complexe 
signalen
“De eerste onderzoeken uitgevoerd bij 
dieren tonen aan dat er bij afwezigheid 
van microbiota een disfunctie optreedt 
ter hoogte van de hersenen. Het wijzi-
gen van de samenstelling van de micro-
biota resulteerde in aanpassingen in de 
reactie en het gedrag van de gastheer”, 
legt dr. Premysl Bercik (Canada) uit. “De 
communicatie gebeurt door de active-
ring van de noradrenerge parasympa-
thische sporen, maar ook door de acti-
vering van de algemene immuniteit, of 
meer specifiek door de productie van 
meerdere metabolieten, waarvan som-
mige de hemato-encefalische barrière 
overschreden.” 
Nu komt het erop aan te bepalen welke 
bacteriële populaties tijdens de dysbiose 
een effect hebben op het centralezenuw-
stelsel, te identificeren welke bacteriële 
populaties in grotere aantallen voorko-
men bij de zieke mens en vervolgens te 
bepalen hoe ze inwerken op hun gast-
heer.
De wetenschap dat er een verband be-
staat tussen darmen en hersenen is van 
groot belang bij chronische, inflamma-
toire darmziektes en bij het prikkelba-
redarmsyndroom. Men stelt immers 
een psychiatrische aandoening (angst, 
depressie) vast bij 60 tot 85% van de 
patiënten die aan deze intestinale aan-
doeningen lijden. Er lopen momenteel 
wetenschappelijke studies bij mensen 
naar het bestaan van potentiële dys-
biosen bij afwijkingen die voorkomen 
tijdens het verouderingsproces, bij 
multiple sclerose en bij de ziekte van 
Alzheimer.  ❚

Nathalie EvrardJS
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Microbiota: evaluatie van 10 jaar evolutie
MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

De vooruitzichten 

van het gebruik van het 

intestinaal microbioom met 

het oog op een gepersonaliseerde 

geneeskunde zijn belangrijk omdat 

de intestinale microbiota het 

metabolisme regelt en aanzienlijk 

varieert van persoon tot 

persoon.

Tijdens de zesde 
wereldtop over intestinale 
microbiota en gezondheid, 

die in maart in Parijs 
plaatsvond, bespraken 

wetenschappelijke en 
medische experts de 

belangrijkste ontdekkingen 
in de intestinale microbiota 

van de laatste tien jaar.
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NEW PEUGEOT 3008
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LIFESTYLE

Anders

D e eerste 3008 bleek een 
schot in de roos voor Peu-
geot. Reden genoeg voor 

de constructeur om op de ingesla-
gen weg verder te gaan. De nieuwe 
generatie van de 3008 kreeg daar-
om een nog duidelijkere SUV-look 
mee – een look die nog altijd aan 
populariteit wint op de automarkt. 
Enkele typische voorbeelden van die 
stijl zijn de lange motorkap, de meer 
vooruitspringende radiatorgrille en 
de steilere voorruit – stuk voor stuk 
kenmerken waardoor de 3008 weer 
iets meer afwijkt van de principes 
van de halve monovolume die hij 
eerder was. De nieuwe 3008 werd 
ook 9cm langer (nu 4,45m) en 7cm 
breder (nu 1,91m). De hoogte bleef 
zo goed als ongewijzigd (1,62m). 
Ook de wielbasis werd (6cm) langer, 
wat vooral de beschikbare interieur-
ruimte ten goede komt. Op de ach-
terbank is er ruim plaats voor twee 
volwassenen. De kofferdeur bestaat 
niet meer uit twee delen, maar uit 
een gewone achterklep. Het volu-
me van de koffer werd nog 90 liter 
groter en bedraagt nu 520 liter… of 
1.580 liter als de rugleuning van de 
achterbank wordt neergeklapt. Ruim 
voldoende dus voor de bagage van 
een heel gezin!

Mooi

Het interieur van de 3008 mag best 
spectaculair worden genoemd, want 
Peugeot besliste om er zijn i-Cock-
pit-concept in toe te passen. Het 
kleine stuur voelt aangenaam aan 
en laat zich ook vlot bedienen, maar 
de diepte-instelling is nogal beperkt, 
waardoor niet iedere bestuurder 
van een perfecte zitpositie zal kun-
nen genieten. Jammer, hoewel dit 
ongemak minder duidelijk is dan in 
bv. een 308 of een 208. Het digitale 
instrumentenpaneel kan vanaf het 
laagste afwerkingsniveau aan uw 
wensen worden aangepast en is bo-
vendien duidelijk leesbaar door zijn 
hoogte. De interface wordt nog ver-
volledigd door een 8” capacitief aan-
raakscherm op de middenconsole, 
waarvan de belangrijkste functies via 

6 direct access-toetsen kunnen wor-
den bediend. Over de visuele kwali-
teit en de kwaliteit van de materialen 
zullen weinig klachten zijn, maar de 
assemblage is op bepaalde plaatsen 
wel nog voor verbetering vatbaar.

Ruime motorkeuze

Voor de aandrijving hebt u de keu-
ze uit twee benzinemotoren en twee 
dieselkrachtbronnen, die samen in 
7 verschillende vermogensniveaus 
worden aangeboden. 
Bij de benzinemotoren levert de 1.2l 
driepitter turbo een vermogen van 
130pk en de 1.6l viercilinder THP 
165pk. Bij de dieselmotoren is de 
1.6l BlueHDi goed voor 100 of 120pk 
en de 2.0 BlueHDi voor 136, 150 of 
180pk. Deze laatste uitvoering is ove-
rigens alleen verkrijgbaar met de 
zestrapsautomaat. 
Voorlopig zijn alle versies van de 
3008 voorwielaangedreven. Het is 
nog twee jaar wachten op een vier-
wielaangedreven alternatief (in de 
vorm van een oplaadbaar hybride 
aandrijfsysteem en een elektrisch 
aangedreven achterstewielstel). Wie 
het dan toch niet kan laten om af en 
toe van de geasfalteerde wegen af te 
wijken, kan opteren voor het Advan-
ced Grip Control-pakket, dat bestaat 
uit een geoptimaliseerd antispinsy-
steem en specifiek schoeisel. 

Op de weg weet de 3008 moeiteloos 
te overtuigen, onder meer dankzij 
zijn levendige karakter en zijn grote 
wendbaarheid – zeker rekening hou-
dend met zijn afmetingen. De 180pk 
sterke versie doet het uitstekend, 
maar ook de kleine motoren met 120 
of 130pk tonen zich ook op hun ge-
mak. Ook het compromis comfort/
rijgedrag zouden we als uitstekend 
bestempelen. Behalve dan mis-
schien voor de GT-versies, waarvan 
de grote wielen het rijcomfort een 
beetje naar beneden halen. Voor een 
keertje zijn het dus de eenvoudigste 
uitvoeringen die het meeste plezier 
verschaffen… ❚

Arnaud Dellicour

De nieuwe Peugeot 3008 verschilt op zo ongeveer 
ieder punt van zijn voorganger en kreeg een nog 
meer uitgesproken SUV-karakter mee. Het merk 
met de leeuw hoopt hiermee het succes van de 

eerste generatie op zijn minst te evenaren…
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 This medicinal product is subject to additional monitoring.  This will allow quick identification of new safety 
information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. See section 4.8 of 
the SmPC for how to report adverse reactions. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT Epclusa 400 mg/100 mg 
film‑coated tablets. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Each film‑coated tablet contains 400 mg 
sofosbuvir and 100 mg velpatasvir. For the full list of excipients, see section 6.1 of the SmPC. PHARMACEUTICAL 
FORM Film‑coated tablet. Pink, diamond‑shaped, film‑coated tablet of dimensions 20 mm x 10 mm, debossed 
on one side with “GSI” and “7916” on the other side. THERAPEUTIC INDICATIONS Epclusa is indicated for the 
treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) infection in adults. POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION 
Epclusa treatment should be initiated and monitored by a physician experienced in the management of patients 
with HCV infection. Posology The recommended dose of Epclusa is one tablet, taken orally, once daily with or 
without food. Table 1: Recommended treatment and duration for all HCV genotypes

Patient populationa Treatment and duration

Patients without cirrhosis and patients with 
compensated cirrhosis

Epclusa for 12 weeks

Addition of ribavirin may be considered for genotype 3 
infected patients with compensated cirrhosis.

Patients with decompensated cirrhosis Epclusa + ribavirin for 12 weeks

a. Includes patients co‑infected with human immunodeficiency virus (HIV) and patients with recurrent HCV post‑
liver transplant. When used in combination with ribavirin, refer also to the Summary of Product Characteristics of 
the medicinal product containing ribavirin. The following dosing is recommended where ribavirin is divided in two 
daily doses and given with food: Table 2: Guidance for ribavirin dosing when administered with Epclusa to patients 
with decompensated cirrhosis

Patient Ribavirin Dose

Child‑Pugh‑Turcotte (CPT) Class B cirrhosis 
pre‑transplant

1,000 mg per day for patients < 75 kg and 1,200 mg for 
those weighing ≥ 75 kg

CPT Class C cirrhosis pre‑transplant 

CPT Class B or C post‑transplant

Starting dose of 600 mg, which can be titrated up to 
a maximum of 1,000/1,200 mg (1,000 mg for patients 
weighing < 75 kg and 1,200 mg for patients weighing 
≥ 75 kg) if well tolerated.  If the starting dose is not 
well tolerated, the dose should be reduced as clinically 
indicated based on haemoglobin levels

If ribavirin is used in genotype  3 infected patients with compensated cirrhosis (pre‑ or post‑transplant) the 
recommended dose of ribavirin is 1,000/1,200 mg (1,000 mg for patients weighing < 75 kg and 1,200 mg for 
patients weighing ≥ 75 kg).  For ribavirin dose modifications, refer to the Summary of Product Characteristics of 
the medicinal product containing ribavirin. Patients should be instructed that if vomiting occurs within 3 hours 
of dosing an additional tablet of Epclusa should be taken.  If vomiting occurs more than 3 hours after dosing, 
no further dose of Epclusa is needed. If a dose of Epclusa is missed and it is within 18 hours of the normal time, 
patients should be instructed to take the tablet as soon as possible and then patients should take the next dose at 
the usual time.  If it is after 18 hours then patients should be instructed to wait and take the next dose of Epclusa at 
the usual time.  Patients should be instructed not to take a double dose of Epclusa. Patients who have previously 
failed therapy with an NS5A-containing regimen Epclusa + ribavirin for 24 weeks may be considered. Elderly No 
dose adjustment is warranted for elderly patients. Renal impairment No dose adjustment of Epclusa is required 
for patients with mild or moderate renal impairment.  The safety and efficacy of Epclusa has not been assessed 
in patients with severe renal impairment (estimated glomerular filtration rate [eGFR] < 30 mL/min/1.73 m2) or 
end stage renal disease (ESRD) requiring haemodialysis. Hepatic impairment No dose adjustment of Epclusa is 
required for patients with mild, moderate, or severe hepatic impairment (CPT Class A, B, or C).  Safety and efficacy 
of Epclusa have been assessed in patients with CPT Class B cirrhosis, but not in patients with CPT Class C cirrhosis. 
Paediatric population The safety and efficacy of Epclusa in children and adolescents aged less than 18  years 

have not yet been established.  No data are available. Method of administration For oral use. Patients should be 
instructed to swallow the tablet whole with or without food.  Due to the bitter taste, it is recommended that the 
film‑coated tablet is not chewed or crushed. CONTRAINDICATIONS Hypersensitivity to the active substances or 
to any of the excipients listed in section 6.1 of the SmPC. Use with potent P‑gp and potent CYP inducers Medicinal 
products that are potent P‑glycoprotein (P‑gp) or potent cytochrome P450 (CYP) inducers (rifampicin, rifabutin, 
St. John’s wort [Hypericum perforatum], carbamazepine, phenobarbital and phenytoin). Co‑administration will 
significantly decrease sofosbuvir or velpatasvir plasma concentrations and could result in loss of efficacy of 
Epclusa. UNDESIRABLE EFFECTS Summary of the safety profile The safety assessment of Epclusa was based 
on pooled Phase 3 clinical study data from patients with genotype 1, 2, 3, 4, 5 or 6 HCV infection (with or without 
compensated cirrhosis) including 1,035 patients who received Epclusa for 12 weeks. The proportion of patients 
who permanently discontinued treatment due to adverse events was 0.2% and the proportion of patients who 
experienced any severe adverse events was 3.2% for patients receiving Epclusa for 12 weeks.  In clinical studies, 
headache, fatigue and nausea were the most common (incidence ≥  10%) treatment emergent adverse events 
reported in patients treated with 12 weeks of Epclusa.  These and other adverse events were reported at a similar 
frequency in placebo treated patients compared with Epclusa treated patients. Patients with decompensated 
cirrhosis The safety profile of Epclusa has been evaluated in one open‑label study in which patients with CPT 
Class B cirrhosis received Epclusa for 12 weeks (n = 90), Epclusa + RBV for 12 weeks (n = 87) or Epclusa for 24 weeks 
(n = 90).  The adverse events observed were consistent with expected clinical sequelae of decompensated liver 
disease, or the known toxicity profile of ribavirin for patients receiving Epclusa in combination with ribavirin. Among 
the 87 patients who were treated with Epclusa + RBV for 12 weeks, decreases in haemoglobin to less than 10 g/dL 
and 8.5 g/dL during treatment were experienced by 23% and 7% patients, respectively.  Ribavirin was discontinued 
in 15% of patients treated with Epclusa + RBV for 12  weeks due to adverse events. Description of selected 
adverse reactions Cardiac arrhythmias Cases of severe bradycardia and heart block have been observed when 
sofosbuvir used in combination with another direct acting antiviral, is used with concomitant amiodarone and/
or other medicinal products that lower heart rate. Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected 
adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important.  It allows continued monitoring of 
the benefit/risk balance of the medicinal product.  Healthcare professionals are asked to report any suspected 
adverse reactions via the national reporting system: Belgium Federal Agency for Medicines and Health Products 
Division Vigilance EUROSTATION II Place Victor Horta, 40/ 40 B-1060 Bruxelles Web site: www.afmps.be e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be MARKETING AUTHORISATION HOLDER Gilead Sciences International Ltd. 
Cambridge CB21 6GT United Kingdom  MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) EU/1/16/1116/001 DATE OF 
REVISION OF THE TEXT 07/2016 PRICE 17.250€ (ex‑factory) 18.824,23€ (public price) Detailed information on 
this medicinal product is available on the website of the European Medicines Agency http://www.ema.europa.eu.
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* Ribavirin should be added for decompensated cirrhosis and may be considered for 
compensated GT3.
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“ PEOPLE DO NOT DECIDE TO 
BECOME EXTRAORDINARY. 
THEY DECIDE TO ACCOMPLISH 

 EXTRAORDINARY THINGS”
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THE SIMPLE PANGENOTYPIC REGIMEN 
FOR YOUR HCV PATIENTS1-3

PANGENOTYPIC
Proven efficacy across all genotypes and 
all disease stages F0 to F4.*

SIMPLIFIED
ONE pill, ONCE a day for only 12 weeks1-3

BUILT FROM 
SOFOSBUVIR
A proven foundation of cure HCV4-15

EPCLUSA IS INDICATED FOR 
THE TREATMENT OF CHRONIC 
HEPATITIS C (CHC) IN ADULTS1-3
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Werkaanbod

HAP de Kaai ,9220 Hamme ,4 artsen 
,zoeken nieuwe parttime collega; 
voorjaar 2018 nieuwbouw(met moge-
lijkheid tot overnachten),
CARECONNECT ,Introlution ,full time 
secretaresse; georganiseerde wacht-
dienst, wachtpost Dendermonde voor-
jaar 2018. Werkverdeling te bespreken.

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. 
Alle gebruikelijke materiaal aanw. 
(gips, ECG, spirometrie, taping, gy-
naecologie, babyonderzoeken). Re-
cente nieuwbouw, 3 aparte kabinetten 
met tevens nog apart kabinet in de 
aangrenzende bewoning. Software: 
CareConnect en Hector.
Contact: maximeborreman@hotmail.
com of neledek@gmail.com

Gemotiveerde huisarts (M/V) gezocht 
om onze duopraktijk te versterken in 
Glabbeek. Wij bieden een goed ge-
organiseerde praktijk, een volledig 
nieuw praktijkgebouw (2016), een full-
time secretariaat, weekwacht (1x/3we-
ken) en weekendwacht via wachtpost 
Tienen. Uurrooster te bepalen in sa-
menspraak.
Mogelijkheid tot ontplooiing van ei-
gen interesses vb. ecg, spirometrie, 
kleine heelkunde,…
www.huisartsenpraktijkglabbeek.be 
Contact: huisartsglabbeek@telenet.
be, 0477/37 49 13

‘Huisartsen Gewad’ in Gent zoekt ge-
motiveerde jonge collega. 
Praktijk gelegen vlakbij het Graven-
steen. Eén praktijkruimte.
Wegens vertrek van een collega ko-
men vier dagdelen vrij. Evenwichtige 
balans werk-privé mogelijk. Goed uit-
gebouwd wachtsysteem. Wachtpost 
tijdens weekends. Vijftal weekwachten 
per jaar. Namiddag- en avondraad-
pleging na afspraak [online agenda]. 
In de voormiddag vrije raadpleging. 
eGMD, EMD via CareConnect. We 
werken zo veel mogelijk volgens EBM 
en volgen regelmatig bijscholingen. 
Tweewekelijks intern overleg. Feeling 
voor IT is een pluspunt.
Ingang: 01.10.2017 Contact: hagwper-
spectief@outlook.com

GELDENAKEN: Nieuw medisch cen-
trum ‘Maison Médicale de Spéci-
alistes’ regio Waals Brabant, vlot 
bereikbaar met privé parking zoekt 
SPECIALISTEN in VERSCHILLENDE 

DISCIPLINES op onafhankelijke basis. 
Radiologische dienst en laboratorium 
aanwezig. Voor meer info: Dr Patrick 
Kareh: 010/22 66 45 - mms.jodoigne@
gmail.com

Collega oogarts gezocht regio sint-Gil-
lis-waas. Volledig uitgeruste praktijk. 
Subspecialisatie en/of chirurgie moge-
lijk. Voltijds of deeltijds. Op dit moment 
samenwerking met twee oogartsen 
(medische retina en cataractchirurgie). 
Plannen voor nieuw te bouwen prak-
tijk in aanmaak. Neem contact op via 
sigridjacobs@hotmail.com

Duo-praktijk regio Roeselare zoekt 
HAIO of associatie-kandidaat vanaf 
aug/sep 2017. Volledig op afspraak. 
EMD. Secretariaat en mogelijkheid tot 
online afspraak maken. Goed geor-
ganiseerde week- en weekendwacht.
Aandacht voor gezond evenwicht 
werk/vrije tijd. Vernieuwde prak-
tijkruimte. Graag contact te nemen op 
het nr. 0479/316835

Collega huisarts gezocht
Mooie moderne praktijkruimte te huur 
in Antwerpen Park Spoor Noord. Be-
staande huisartsenpraktijk met 1 huis-
arts, osteopaat, diëtiste en team van 
kinesisten. Telesecretariaat. Impulseo-
gebied. clossetstephanie@gmail.com 
- 0479/236143

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

Drukke huisartspraktijk in De Pinte 
zoekt dynamische arts (V/M) voor tij-
delijke of definitieve associatie vanaf 
september 2017.
Momenteel nog samenwerking met 
HIAO. Ruim voldoende werkzeker-
heid. Aparte praktijkruimte. Graag CV 
doormailen naar Katrien.Franssen@
telenet.be

Overname praktijk asap Antwerpen 
Noord wegens heroriëntatie 
T 0475 815 246

Huisarts zoekt praktijk/associatie te 
Antwerpen. Jonge huis- en sportarts 
met enige jaren ervaring zoekt te ver-
huizen naar Antwerpen. Op zoek naar 
associatie of over te nemen praktijk in 
Antwerpen. Graag contact via artsi-
nantwerpen@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 cliënteel
Contact: jv280@telenet.be

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

Psychiater, 65+, zoekt parttime 
baan in Oost- of West-Vlaanderen.  
SMS 0479-36.24.73

3de kinderarts gezocht voor drukke 
kinderartsenpraktijk te Edegem. Per-

fect te combineren met ziekenhuisac-
tiviteit.
Contact via 0473199176 of mvaeren-
berg@hotmail.com

Huisartsenpraktijk over te nemen in 
grote landelijke gemeente (W.Vl.) Af-
zonderlijk volledig ingericht praktijk-
gebouw kan gehuurd worden. GSM 
0473 73 46 28

Bestaande jonge duo praktijk te Aart-
selaar zoekt 3e huisarts. VERHUIS 
NIEUWBOUW voorzien okt 2017. Ei-
gen praktijkruimte, IMPULSEO, prak-
tijkass., deel-of voltijds, weekwacht 
en WEwachtpost. Info www.artsenten-
dorpe.be - 0496/71.38.72

Medisch materiaal

medisch materiaal uit dokterskabinet, 
alles in zr goede staat, oa. electr H/L 
tafel Duolys,OP-lamp Mach 120-F,-
meubels, sterilisator Memmert,micro-
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ZOEKERTJES

HealthHealthHealthHealth

Joseph Bracops · Molière Longchamp · Etterbeek-Elsene · Etterbeek-Baron Lambert

De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken :

 ɨ EEN DOKTER DIENSTHOOFD PNEUMOLOGIE (M/V)
 AFSLUITINGSDATUM : 30/6/17

 ɨ EEN DOKTER GESPECIALISEERD IN PSYCHIATRIE (M/V)
 ɨ EEN DOKTER GESPECIALISEERD IN NEUROLOGIE (M/V)
 ɨ EEN DOKTER GESPECIALISEERD IN DERMATOLOGIE 

 EVENTUEEL MET DE TITEL VAN DIENSTHOOFD (M/V)
 ɨ EEN DOKTER INTENSIVIST OF ANESTHESIST-

 REANIMATIEARTS VOOR DE DIENST  
 INTENSIEVE ZORGEN (M/V)

 ɨ EEN HUISARTS MET BIJKOMENDE 
 OPLEIDING IN ACUTE GENEESKUNDE OF 
 SPOEDGENEESKUNDE (M/V)

Interesse?
Stuur uw motivatiebrief en uw 
CV ter attentie van de Algemeen 
directeur, Catherine Goldberg, 
Baron Lambertstraat 38 te 1040 
Etterbeek of per mail naar 
sdm@his-izz.be

Meer info : 
www.his-izz.be
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scoop,doppler Huntleigh,weegschaal 
enz..info via gsm nr 0468 223050

TE KOOP: RITTER 204 onderzoeksta-
fel met bijhorende lamp en tabouret, 
donkerblauwe bekleding, zo goed als 
nieuw T 0475 815 246

Gezocht materiaal voor opstart nieu-
we praktijk: onder andere onderzoeks-
tafel, krukjes op wieltjes, doppler toe-
stel, cryopen, eventueel stoelen voor 
wachtzaal,.. Liefst in de buurt van 
Gent.

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

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

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

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

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

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

Vastgoed

TE KOOP, Tongeren, dicht bij centrum 
gelegen, wegens stopzetting praktijk: 
grote stijlvolle villa, ideaal voor prak-

tijk en woonst. Waardevolle afwerking 
en onderhouden tuin.Beschikbaar 
vanaf oktober. Tel.: 0475/60 33 56

TE KOOP Centrum Merchtem heren-
huis, geschikt voor vrij beroep/kan-
toor/horeca
Praktijkruimte, 4 slaapkamers, 2 bad-
kamers, wijnkelder, grote zolder, 
prachtige tuin, alarm
Bewoonbare oppervlakte 400m2, zeer 
centraal gelegen.
Voor meer info 0475 54 17 87

Te Huur per halve dag: uitstekend 
gelegen gemeubelde praktijkruimte, 
Grote Steenweg, Berchem
GSM 0478/202752

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 266 366 
E-peil E65- 104,88 kWh/m2

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 interessant pand met 1001 
mogelijkheden te verdelen over de 
520m² bewoonbare oppervlakte.
Topligging! Voor meer info bel 
0483/466628.

Te Huur per halve dag uitstekend gele-
gen gemeubelde praktijkruimte, Grote 
Steenweg, Berchem
Info & foto’s: 2dehands.be n° 33391362
GSM 0478/202752

te koop
villa met dokterspraktijk te Geel cen-
trum, rustig gelegen, grote dubbele 
praktijk, voll ingericht en beschik-
baar. aparte mooie ingang, 4 slaap-
kamers 2 badkamers, grote zolder, 
tuin zuidelijk,groot terras, vloerverw, 
alarm, grote garage. Tel 0495/608181 –  
robbergma@telenet.be

Te huur per halve dag: uitstekend ge-
legen gemeubelde praktijkruimte
Grote Steenweg, Berchem
Info & foto’s: 2dehands.be n° 33391362
0478 202752

Vakantie

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 602 902

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: 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://coeurdabri-
cot.micazu.nl

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 Mölltalergletcher 
( zelfs zomerski mogelijk).Info: http://alm-
haushuttenromantik.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 koop of te huur
op golf las colinas Spanje, een luxu-
eus app 2 badkamer, 2 slaapkamer, 
terras zuid en grote kelderberging, 
private parking, volledig ingericht en 
instapklaar.
Tel 0495/608181
mail robbergma@telenet.be

Te Huur: Provence ( Var) Flayosc, 
nieuw ingerichte vakantievilla (10 
pers) op 4100 m2, met 5 dubbele slk, 
waarvan 2 in studio met aparte ingang 
en 1 aparte suite; 3 badkamers en 3 
toiletten. Modern ingerichte living. 
Verwarmd zwembad, grote buitenkeu-
ken, wasmach.en droogk. overal airco, 
wifi, gelegen op 1.5 km van dorp, op 
40min van St-Maxime, mooi, rustig 
gelegen in Provence-natuur. Goede 
prijs! Info: chris.schoofs@gmail.com, 
0477 396685

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 0475/289041

Charmant en luxueus gerenoveerd 
vissershuisje met zwembad gelegen 
te Oud-Knokke.
Voor meer info 0495/494363

Te Huur in Oostende
Luxeappartement op 100 m van de 
zee.
3 elk, 2 bek, Wifi, Telenet TV
Paasvakantie € 750 per week.
tel. 0477/602902 

Leuk vakantie-appartement in Knokke 
(omgeving Casino) te huur. Zijdelings 
zeezicht, 6 personen, mogelijk ook 
strandcabine eerste rij. Info: louise.
knokke@telenet.be

Vakantiewoning te koop Turkije. Open 
keuken. 2 slaapkamers 1 badkamer. 
Gemeenschappelijk zwembad. Prach-
tig uitzicht. €165k
0484 659036
mirandadejonghe1@gmail.com

te huur- De Haan ruim app op 1è ver-
diep,beste deel zeedijk, 3 slaapka-
mers, alle comfor, zeer mooi frontaal 
zeezicht, grote living met groot terras 
en zonneterras achteraan
prive parking, fietsberging, digitale TV 
en internet van telenet, volledig inge-
richte keuken met vaatwasser, was-
machine en droogkast
 foto’s op aanvraag.

Te huur: les issambres cote 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 0475451711

Allerlei

Kettler Ergoracer GT in perfecte staat 
voor 200€ - 0477/358353

Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.
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O p de recentste medicomut nam 
men akte van de uitgaven van 
het laatste kwartaal 2016. Van 

spectaculaire overschrijdingen was er 
niet echt sprake, buiten een eerder ‘dis-
crete’ stijging voor klinische biologie en 
radiologie.

Opvallend was toch de felle stijging bij de 
post ‘medische huizen’ (+7,8%) (Tabel 1). 
Er werden er de jongste tijd dan ook 
heel wat nieuwe opgericht. De stijging 
die al enige tijd aan de gang is, zette de 
overheid ertoe aan om een en ander te 
‘bestuderen’. ❚

P.S.
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Uitgaven stijgen sterk bij medische huizen
Volgens recente cijfers (uitgaven gezondheidszorg 
laatste kwartaal 2016) stegen de uitgaven voor 
wijkgezondheidscentra/medische huizen sterk. Op 
jaarbasis betekent dat een toename met 7,8%. Veel 
in vergelijking met de totaaluitgaven voor huisartsen 
(+3,3%) en specialisten (+2,9%).

BEROEPSNIEUWS

Tabel 1: Jaarlijkse uitgaven 2016 vergeleken met 2015

Klinische biologie +0,6

Medische beeldvorming +1,8

Raadplegingen, bezoeken, adviezen +2,5

Speciale verstrekkingen +2,7

Heelkunde, anesthesiologie +0,8

Gynaecologie +0,1

Toezicht +0,8

Dialyse artsen -2,1

Menselijk lichaamsmateriaal +3,7

Medische huizen +7,8
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De Maeseneer: “Stop met die vertekende berichtgeving”

“A ltijd maar weer die 
berichten van het  
Riziv”, protesteert Jan De  

Maeseneer. “Ze geven een onjuiste 
voorstelling van de feiten. De juiste 
voorstelling is dat het aantal patiënten 

met inschrijving in een medisch huis 
gestegen is. De uitgaven voor deze  
patiënten vallen weg in de prestatie-
geneeskunde.”
Prof. De Maeseneer wijst erop dat de 
uitgaven in de prestatiegeneeskunde 
en in de forfaitaire betaling de enige 
posten zijn die optreden als communice-
rende vaten: wie ingeschreven is in een 

medisch huis, kan geen uitgaven gene-
reren in de prestatiegeneeskunde (voor 
huis arts, verpleegkunde, kinesitherapie). 
Het is dus belangrijk het volledige plaat-
je te bekijken. “Elke burger kan slechts 
uitgaven genereren in één van de twee 
systemen. Dit geldt niet voor de andere 
uitgavenposten.” ❚
M.L.
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Z owel voor- als tegenstanders 
van de wijkgezondheidscentra 
reageerden fel op ons bericht 

over de felle stijging van de uitgaven in 
die centra. Prof. De Maeseneer noemt 
die berichtgeving ‘vertekend’, een aan-
tal huisartsen zoals Michel De Munck, 
Stijn Geysenbergh en Steven Haesaert 
vinden dat deze ‘jarenlange trend’ nader 
onderzoek verdient.
De uitleg dat prestatiegeneeskunde  
en wijkgezondheidscentra communice-
rende vaten zijn zoals Jan De Maeseneer 
stelt, kan deels kloppen, maar hoeft niet 
de enige verklaring te zijn voor de stij-
ging van 7,8%. Om het dan meteen maar 
te hebben over ‘vertekende berichtge-
ving’ op basis van de harde cijfers, is wat 
kort door de bocht.
Overigens is prof. De Maeseneer slecht ge-
plaatst om de term ‘vertekende berichtge-
ving’ in de mond te nemen. Zo haalde de 

professor zelf zich nog niet zo lang geleden 
de wrevel van zijn eigen studenten hui-
sartsgeneeskunde, syndicalisten en zelfs 
Maggie De Block op de hals toen hij verre-
gaande ideologische conclusies trok uit een 
beperkte peiling bij zijn studenten en die 
vervolgens publiceerde in een opiniestuk 
in De Standaard. Hij insinueerde toen dat 
iemands politieke overtuiging de kwaliteit 
van de zorg in het gedrang brengt.

Politieke voorkeur
De reactie van de studenten luidde toen: 
“We vonden dat u nogal snel conclu-
sies trok uit een onschuldige, niet- 
wetenschappelijke peiling in de les. 
Hierbij moet in rekening genomen wor-
den dat een groot deel van de studenten 
ofwel niet aanwezig was ofwel geen 
middel tot stemmen had, waardoor de 
steekproef aan representativiteit inboet.

(…) Een politieke voorkeur zal een stu-
dent geneeskunde later nooit beletten 
adequate en kwalitatieve zorg te verstrek-
ken aan al wie het nodig heeft. 
Er is meer aan arts zijn dan een politieke 
overtuiging hebben. We stellen ons dan 
ook de vraag hoe de capaciteit van een 
goede arts hierdoor in het gedrang zou 
komen. Bovendien zijn we als arts en 
mens verplicht elke persoon te helpen, 
dit wordt ook gestipuleerd in de Eed van 
Hippocrates.”

De Specialist vroeg destijds over het inci-
dent een reactie bij Maggie De Block: “Ik 
stel me ook vragen bij zo’n peiling tijdens 
een les. Sommige studenten kunnen 
geanticipeerd hebben op De Maeseneers 
politieke voorkeur. Het is begrijpelijk 
dat hij eens wil zien wat er leeft in zo’n 
eerste jaar, maar dan in een vlaag van ve-
rontwaardiging daarover een opiniestuk 

schrijven en ‘wetenschappelijke’ conclu-
sies afleiden, dat roept vragen op.”
Dat de cijfers over de wijkgezond-
heidscentra ook vragen oproepen, 
is logisch en verdient dan ook nader  
onderzoek zoals minister De Block al 
aankondigde. ❚

P.S.

Schiet niet op de boodschapper

Reacties? 

Op onze Twitter-pagina @
specialistkrant  

of naar  
p.selleslagh@despecialist.eu

Het bericht hierboven, ook gepubliceerd in een van  
onze vorige nieuwsbrieven, lokt een reactie uit  
van prof. Jan De Maeseneer. Hij betwist de manier 
waarop de feiten zijn weergegeven.

IN

TER
ACTIEF

w

ww.despeciali
st.

eu


