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Spanning stijgt in specialistenrangen
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D e introductie van de 
gestandaardiseerde 
laagvariabele zorg richt 

de eerste ravage aan bij de 
specialisten. Niet toevallig 
vliegt het deksel van de 
pot bij een van de meest 
bedreigde specialismen, 
de kinderartsen. 
Maar ook bij de 
gynaecologen en 
de spoedartsen 

is de spanning te snijden, terwijl 
eerder al de anesthesisten, de 

chirurgen en de kinderpsychiaters 
hun ongenoegen uitten. Werk 

aan de winkel voor het 
grootste artsensyndicaat 

om het ongenoegen te 
kanaliseren in gericht 

protest. De specialisten 
mogen zich immers 

niet vergissen van 
vijand.

 Blz. 2

Loonoptimalisatie  
via vennootschap?
D rie experts lichten door in hoeverre u meer 

armslag kunt verwerven voor loonoptimalisatie 
via een vennootschap.

 14-15

Pascal Selleslagh

Focus traumacentra
D e hervormingsgolf in de gezondheidszorg speelt dubbel bij de 

orthopedisten, want zij zien ook nog de major trauma centres 
op zich afkomen. Onbekend is onbemind. Op een boeiende 

studiedag onlangs in Gent werd het thema aangesneden.

 Blz. 3-5

Pensioen:  
en wat met uw sociaal statuut?

N og een revolutie is op komst bij de pensioenen. Reden voor De 
Specialist om minister Bacquelaine het vuur aan de schenen te 
leggen in onze opnamestudio’s.  

Met een aandachtig gehoor van huisartsen én specialisten.
Opvallend: minister Bacquelaine vindt een conventie maar niks!

 6-7
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“Elke dag zien we hier zieke 
kinderen bij wie wij een 
andere inschatting maken 

dan de huisarts die het kind eerst onder-
zocht”, aldus nog het diensthoofd pedia-
trie in het UZ Brussel. “Veel huisartsen 
hebben te weinig ervaring met het be-
handelen van kinderen. Die is nochtans 
erg belangrijk.” Prof. Vandenplas wil dat 
ouders met hun zieke kinderen recht-
streeks naar de pediater gaan. En dat 
huisartsen beter opgeleid worden. 

Het ongenoegen zit de kinderartsen 
hoog. Minister De Block kan haar kop 
hiervoor niet in het zand steken: enkele 
weken geleden nog stuurde de Belgi-
sche Academie voor Kindergeneeskun-
de een protestbrief naar haar (SP 106). 
De kinderarts is het voorbeeld bij uitstek 
van een specialisme dat vandaag tussen 
wal en schip valt. Hij voelt de spanning 
tussen zorgnabijheid en zorgcentralisa-
tie, tussen grote en kleine diensten pe-
diatrie, tussen algemene en bijzondere 
bekwaamheden, tussen perifere en uni-
versitaire instellingen, tussen het fede-
rale en het regionale niveau, tussen de 
verschillende lijnen in de zorg. Dat frus-
treert. De brief was daar een uiting van. 
Niet alleen prof. Vandenplas, ook zijn 
Franstalige collega Michel Pletincx,  
vicevoorzitter van de Academie, klaagt 
de inertie van de overheid aan. Hij pleit 
onder meer voor de erkenning van 
subspecialismen pediatrie op basis van 
Europese normen. “De 70%-bezettings-
norm voor de bedden is zo niet voorbij-
gestreefd, dan toch onmogelijk toe te 
passen op de pediatrie.” Komt nog bij 
dat een dienst pediatrie naast klassieke 

hospitalisatie moet bevatten: daghos-
pitalisatie, een polikliniek, een consul-
tatieruimte, een spoeddienst met of  
zonder kraamkliniek met een eenheid 
neonatologie. Pletincx: “Een voorstel 
langs Nederlandstalige kant zou nu 
gaan in de richting van minidiensten 
van zeven bedden met één verpleeg-
kundige om de kosten terug te dringen. 
“Maar: 15 bedden lijken realistischer 
omdat ze in de winter voor 100% bezet 
zijn. Bovendien: is men zich er ten vol-
le van bewust wat dat betekent voor de 
werklast van de verpleegkundige: zeven 
kinderen gehospitaliseerd in de pedia-
trie met allemaal verschillende, potenti-
eel zware pathologie? Wat als een kind 
stuiptrekt en tezelfdertijd een ander in 
ademnood raakt?”, vraagt de vicevoor-
zitter van de Academie zich af.

Dat De Block intussen blijkbaar weinig oren 
heeft naar de reacties van het veld, onder 
meer omdat de begrotingsdruk blijft aan-
houden, vormt een explosieve cocktail.  
Dit was slechts een voorsmaakje. ❚
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H et is al zover. Interne verdeeld-
heid, het gevaar waarvoor twee 
nummers geleden nog gewaar-

schuwd werd (SP 106), steekt scherp de 
kop op met de onversneden aanval van 
de kinderartsen op de huisartsen. Dat de 
kinderartsen het al jaren hard te verdu-
ren krijgen, is een feit. Dat minister De 
Block met haar hervormingsplannen 
koren op de molen gooit en doof blijft 
voor hun verzuchtingen, verbetert de za-
ken er niet op. En dat de regering Michel 
opnieuw voor zware besparingsoefe-
ningen staat omdat ze haar budgettaire 
huiswerk maar niet op orde krijgt, is op-
nieuw een streep door de rekening van 
de kinderartsen. Hun speelruimte wordt 
almaar meer ingeperkt.

Maar de pediaters moeten beseffen 
dat ze samen met heel wat andere spe-
cialismen – en ook met de huisartsen, 
een specialisme op zich – in hetzelfde 
schuitje zitten. Wild om zich schoppen 
loont zelden. Alleen met vereende 
krachten zullen ze de dreigende ave-
rij in deze stormachtige tijden kunnen 
indijken. Aan de syndicaten om alle 
neuzen in dezelfde richting te krijgen. ❚

Pascal Selleslagh,
hoofdredacteur

BEROEPSNIEUWS

H oe langer hoe meer 
zal het artseninkomen 
afhangen van 

pathologieregistratie. Dus moet 
de minister zorgen voor een 
sluitende controle door pakkans 
en sancties te verhogen voor wie 
zou frauderen. 
En dan komt het begrip DRG-
creep om het hoekje kijken, 
waarvoor Robert Rutsaert 
(ASGB) waarschuwt. DRG-
creep hergroepeert intentioneel 
patiënten in een andere, meer 
intensieve groep om zo het 
ziekenhuisinkomen op te drijven. 
Via ‘upgrading’ en ‘upcoding’ 
bijvoorbeeld. In het algemeen 
heeft men het ook wel over 
gaming. 

“Neem nu dat je patiënt 
binnen een van de 54 
pathologiegroepen 
laagvariabele zorg valt, en dat 
je de registratie wat aanpast 
zodat hij binnen een andere 
pathologiegroep en dus buiten 
het forfaitair systeem valt…”
Rutsaert: “als dat echt uit de 
hand loopt, spreekt men in de 
literatuur ook wel over DRG-
creep. De pathologieregistratie 
op papier strookt dan almaar 
minder met de werkelijkheid.”
Voorlopig reageerde de minister 
niet op die waarschuwing.

P.S.

Laagvariabele zorg: 
griezelen bij DRG-creepAcademie valt huisartsen aan

“Ouders gaan met een 
ziek kind beter niet naar 
een huisarts maar meteen 
naar een kinderarts.” 
Daarmee haalde prof. Yvan 
Vandenplas, voorzitter van 
de Belgische Academie 
voor Kindergeneeskunde, 
de algemene pers. Hij 
kreeg zijn aanval als een 
boemerang terug.
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Bvas fluit prof. Vandenplas terug
S trategisch was de aanval van 

de kinderartsen ongelukkig, 
beseft de Bvas. Iedereen moet 

het hoofd koel houden bij de enorme 
veranderingen die onze gezondheids-
zorg tegemoet gaat. Vandaar de oproep 
voor meer overleg en respect onderling. 
Bvas-voorzitter Marc Moens was not 
amused met wat hij de ‘nonsensicale 
boodschap’ noemt van prof. Vandenplas. 
Want zo “verergert de Academie een al 
scheefgegroeide situatie”, luidt het. 

Het gmd is onmiskenbaar het instru-
ment bij uitstek voor de huisarts. “Een 
gmd bedenken voor peuter, kleuter, 
tiener, adolescent, volwassene, vijftig-
plusser, tachtigplusser en honderdjarige 
et cetera lijkt ons geen goed idee, want 
waarom dan niet opsplitsen volgens 
het geslacht, zoals er jammer genoeg al 
meno- en penopauzeklinieken bestaan?”
De Bvas toont begrip voor de moeilijkhe-
den, die overigens ook andere specialis-
men boven het hoofd hangen. 

“De diensten pediatrie, de materniteiten 
en de spoedgevallendiensten (n.v.d.r. zie 
onze focus ‘traumacentra’ blz. 3-5) liggen 
hierbij in de vuurlinie”, besluit de Bvas, 
“terwijl die nochtans onlosmakelijk met 
elkaar verbonden moeten blijven.” Deze 
week stond een eerste spoedoverleg ge-
pland in een poging om na het zomerre-
ces huisartsen en kinderartsen beter te 
laten samenwerken. ❚

P.S.

Kinderartsen vergissen zich van vijand
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Ons land telt veel meer kleine 
ziekenhuizen in vergelijking met 
Engeland. Waar liggen de andere 
verschillen?

Prof. Plasschaert: “Het Engelse systeem 
kent ook een traditie van grotere centra 
die naar elkaar verwijzen. Die traditie van 
georganiseerd verwijzen bestaat bij ons 
minder… Het opzetten van een georga-
niseerd netwerk hoeft helemaal niet het 
alleenrecht van een aantal (universitaire) 
centra te zijn. Eigenlijk gaat het over ‘sa-
men’ iets maken, zoals Chris Moran, onze 
gastspreker uit Engeland, ons ook vertelt.”
“Nog een verschil is dat de remuneratie 
van de betrokken artsen ingebed zit in de 
NHS. In ons land is ze (meer) gekoppeld 
aan degene die de medische prestatie 
levert…”

In welke richting ziet u het systeem 
evolueren, bijvoorbeeld als we 
denken aan het aantal major trauma 
centres?

F.P.: “Je moet de knowledge en de kunde 
die je hebt, niet overboord gooien. Laten 
we alles eerst inventariseren en verder 
bouwen op wat goed is. We moeten ech-
ter blijven nadenken over wat we doen 

en hoe we ons organiseren. De BVOT 
wenst hierin als wetenschappelijke ver-
eniging haar rol te spelen en staat open 
om mee na te denken over veranderin-
gen als die nuttig zijn, ook als die aan-
passingen vergen van het kader waarin 
de orthopedisch chirurg actief is.”

In welke zin?

F.P.: “Niet meer als solist denken, maar 
echt in groep. Die tendens zie je al: de 
orthopedische groepen worden groter 
en groter, en de subspecialisatie neemt 
toe. Er is misschien wat koudwatervrees, 
maar als we de evolutie stap voor stap 
en wetenschappelijk onderbouwd voor-
bereiden en iedereen laten meedenken, 
kan een reorganisatie wel lukken.”

Ligt de weerstand even hoog in alle 
regio’s die dit land rijk is?

F.P.: “Misschien ligt die wat hoger in be-
paalde regio’s van het land waar je een 
dichter netwerk hebt. In het ontwerp van 
het traumasysteem is dat evenwel ook 
min of meer voorzien.”
“Als we een aangepast systeem willen 
installeren, geïnspireerd op het Engel-
se, kost ons dat minstens 5 tot 10 jaar. 
Hoewel de kosten voor organisatie in 
een traumanetwerk in Engeland bleken 
mee te vallen, zullen er toch centen no-
dig zijn. We verwachten ook nog andere 
knelpunten.”

Zoals?

F.P.: “Hoe regel je bijvoorbeeld het pati-
ententransport? Dat vergt financiering. 
Je kunt moeilijk een centrum vragen om 
een permanentie 24/7 te installeren en er 
geen lumpsum voor uittrekken.”

Klopt het dat een van de zwakke 
punten in ons land de registratie is?

F.P.: “We beschikken inderdaad niet over 
goede data, maar dat is geen uniek pro-
bleem voor ons land. In Engeland was 
het volume ook met een derde of een 
vierde onderschat toen men eraan be-
gon. We vermoeden bij ons hetzelfde. 
Een register aanleggen is nodig, maar 
kost geld. 

We pakken wel uit met goede 
transporttijden, maar er is ook meer.

F.P.: “Ja, er is ook de tijd tot behandeling 
binnen een ziekenhuis. Ons systeem 
functioneert uitstekend als het erop 
aankomt om een patiënt af te zetten in 
het ziekenhuis, maar wat er daarbinnen 
gebeurt, is minder strikt georganiseerd. 

Bijvoorbeeld: hoe lang blijft een patiënt 
op spoed hangen vooraleer hij gestabi-
liseerd is of wordt klaargemaakt voor de 
operatiezaal? We moeten de registratie 
meer standaardiseren om hierop meer 
zicht te krijgen en ze te optimaliseren.”

En de revalidatiecentra moeten meer 
geïntegreerd worden?

F.P.: “Blijkbaar zijn die centra bij ons be-
hoorlijk georganiseerd. Alleen moeten we 
van die revalidatiemaatregelen als chirur-
gen gebruikmaken, en ze integreren in 
het zorgpad van een polytraumapatiënt. 
We beginnen niet van nul, want we staan 
daar zeker zo ver als de Engelsen.”

Kunnen de Engelsen nog iets van ons 
leren?

F.P. “Net zoals zij zijn we van nature crea-
tief, en daardoor kunnen we zeker van el-
kaar leren. Zij hadden blijkbaar ook niet 
erg veel middelen ter beschikking om 
hun nieuwe traumacentrastructuur uit te 
bouwen. Toch zijn ze erin geslaagd.”

Dit is een stappenplan dat jaren in 
beslag zal nemen. 

F.P.: “Ja, we zijn begonnen met mensen 
er attent op te maken dat we hier oog 
voor moeten hebben. We bouwen het 
langzaam op, mede gesteund door de 
ervaringen van anderen. De assisten-
ten orthopedie zullen ook nog hun input 
hebben over hoe zij hun rol zien in de 
uitbouw van traumazorg in de toekomst. 
Hun enquête kan hier verrijkend zijn. ❚

P.S.
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❚ BVOT-CONGRES TRAUMACENTRA ■

‘Laten we niet meer als solist denken  
bij organisatie traumazorg’

Hoe (re)organiseren we 
onze traumazorg? Moeten 

we ons spiegelen aan 
het Engelse systeem? En 

waar ligt de rol van de 
orthopedisch chirurgen? 

Dat was het thema van het 
BVOT-congres in Gent. Een 
interview met organisator 
prof. Frank Plasschaert.

BEROEPSNIEUWS

Prof. Frank Plasschaert,  
organisator van het BVOT-congres.
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“Dreigende plethora, 
maar ook tekorten”

D e planning van de behoeften 
is verhuisd naar de regionale 
overheid. Daar werd het aantal 

gynaecologen nu voor het eerst sterk be-
perkt. Marc Moens: “Er zijn ook veel te 
veel radiotherapeuten opgeleid voor een 
beperkt aantal plaatsen. We realiseerden 
verschuivingen naar huisartsen het afge-
lopen voorjaar.”

Stap naar verzekeringen
Of de Bvas-leider ook weet heeft van 
chirurgen die niet aan de bak komen  
en dan maar aan de slag gaan in pak-
weg de tuin- of reissector, zoals dr.  
Van Wiemeersch signaleerde? Mij 
is bekend dat sommige chirurgen 
het dan proberen in verzekerings-

maatschappijen door een bijkomende 
specialisatie te volgen van twee jaar. 
De OK-tijd is nu eenmaal beperkt. Het 
specialistenoverschot is zeker onver-
antwoord, en ik blijf erbij dat voor een 
groot stuk de schuld bij universiteiten 
ligt, die graag goedkope werkkrachten 
inzetten.”
Toch laat dr. Moens ook niet na om te 
wijzen op tekorten: “Dat geldt alvast 
voor deze twee disciplines: die van me-
zelf, klinische biologie, maar bij uitstek 
is er een tekort aan patholoog-anato-
men. De Planningscommissie mag al-
leen een totaalaantal geven. De opsplit-
sing per specialisme is voorbehouden 
aan de gemeenschappen.” ❚

P.S.

Marc Moens (Bvas-voorzitter) laat zijn licht schijnen over 
het probleem van de dreigende specialistenplethora, 

aangesneden in onze kolommen door Johan Van 
Wiemeersch (SP 107, blz. 24). “We bepleiten nog steeds 

een beperking via de Planningscommissie. Toch bestaat 
er ook een sterke nood aan bv. patholoog-anatomen en 

klinisch biologen.”
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D r. Koen Van den Heede (KCE) 
lichtte de KCE-studie toe. Dr. Pe-
ter De Paepe en dr. Philip Jorens 

stelden scherp wat resp. spoedarts en in-
tensivist van de orthopedist verwachten. 
Maar het was dus nieuwsgierig uitkijken 
naar buitenlandse voorbeelden. Die wer-
den geleverd door Roman Pfeifer (eerder 
theoretische concepten, zie ook kader-
stuk) en zeker Christopher Moran (UK 
trauma centre networks). 
Deze laatste expert sprak erg praktijkgericht 
als een van de architecten van de Engel-
se herstructurering die begon omstreeks 
2010. Dokter Moran (Nottingham Universi-
ty Hospital) had meteen de zaal mee omdat 
hij zich voorstelde als “nog steeds een vol-
tijds werkende orthopedist, een van jullie 
ondanks mijn ronkende titels.” 

Je kon een speld horen val-
len tijdens zijn exposé. We 
lichten er enkele hoofdlijnen 
uit. 

Vijf jaar voor 
omschakeling
“Jullie staan nu waar wij 
stonden in 2010”, analyseer-

de Moran: “Net voor belangrijke strate-
gische beslissingen over de inplanting 
van majeure traumacentra. Hoe defini-
eer ik een major trauma? Als een levens-
bedreigende verwonding in de breedste 
zin van het woord. Waarbij we niet alleen 
mortaliteit maar ook handicaps, morbi-
diteit… terugdringen bij de hele bevol-
king.”
Major trauma’s stonden in 2010 in En-
geland voor 20.000 gevallen en 5.500 
doden per jaar en vormen nummer drie 
in verlies van levensjaren (na hartkwalen 
en kanker). Zowat 30% van die zieken-
huisdoden was potentieel vermijdbaar 
volgens de Britse regering als men zou 
overgaan tot traumanetwerken. Die 
omschakeling vergt tijd: het duurt drie 
tot vijf jaar om een dergelijk netwerk te 

ontwikkelen, en tot 10 jaar om de echte 
effecten te meten. Maggie De Block moet 
dus niet te snel resultaten verwachten…
Morans regio, East Midlands, is qua op-
pervlakte prima vergelijkbaar met Bel-
gië, net als het Australische systeem in 
Victoria State waarmee de spreker even-
eens parallellen trok. East Midlands tel-
de voor de netwerkvorming de hoogste 
sterfte per 100.000 patiënten wegens het 
dichte verkeersnetwerk. 
Het nieuwe Engelse netwerksysteem 
heeft drie ziekenhuisbestemmingen: 
• 1 MTC per netwerk dat instaat 

voor de definitieve zorg van alle 
verwondingen,

• verder trauma units of TU’s (met 
traumateams, reanimatie en triage),

• lokale spoedziekenhuizen met 
spoeddiensten maar geen 
traumateam (gebypassed). 

Op 1 april 2012 startten de eerste 
netwerken. Enkele principes en 
resultaten. 
• De orthopedisten resideren niet in het 

ziekenhuis maar moeten wel binnen 
het halfuur in het ziekenhuis kunnen 
zijn. 

• Voor het transport worden a priori 
geen helikopters ingezet. “Die kunnen 
nog steeds niet vliegen bij slecht 
weer”, luidt het.

• 80% bevolking in East Midlands was 
voor 2010 binnen 45min bereikbaar. 
Met het netwerk werd dat 95%.

• Men volgt de snelste weg, niet de 
kortste afstand: de patiënt staat 
centraal.

• Het aantal patiënten voor grote 
traumacentra verdubbelde in vijf jaar.

• Toch wordt nog 45% in een trauma 
unit behandeld.

• Werkvolume vorig jaar: 57% 
polytrauma, 43% multitrauma.

• Gemiddelde leeftijd van de patiënten: 
57 jaar.

Uit de registratie bleek nadien dat de re-
gering het aantal patiënten met ernstig 
trauma sterk onderschat had. Het ging 
om ruim 42.000 gevallen, waaronder veel 
oudere patiënten of mensen met mo-
torongevallen. Via de MTC’s kon men ook 
een beter overzicht maken van soorten 
verwondingen: 80% breuk of wervelko-
lom; 60% hoofdwonden; 30% verwondin-
gen aan de borst en 5% aan de buik. In 
2% van de gevallen ging het niet om on-
gevallen maar om mes- of schotwonden. 
De balans van het nieuwe systeem is 
volgens Moran na vijf jaar ondubbelzin-
nig positief. Statistieken tonen een sig-
nificante verbetering vanaf de start van 
de netwerken in 2012 (tranezaminezuur 
binnen de 3u). Idem dito voor CT scan-
ning bijvoorbeeld. Voordien werd al een 
verbetering vastgesteld bij de invoering 
van guidelines (tussen 2005 en 2010).

Veelzeggend is ook bovenstaande tabel 
(Tabel 1). ❚

Pascal Selleslagh
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‘Niet alleen UZ’s kandidaten major traumacentra’
De KCE-studie over de 
major trauma centres 

(MTC), gelinkt aan 
netwerken, deed veel 
stof opwaaien bij de 

orthopedisten. Een BVOT-
studiedag in Gent moest 

klaarheid scheppen. 
Met het indrukwekkende 

Engelse experiment in 
de East Midlands als 

blikvanger.

FOCUS TRAUMACENTRA

1.   Moesten door de invoering van 
MTC’s ziekenhuizen  
of spoeddiensten dicht? 

“Geen enkel ziekenhuis noch 
spoeddienst moest hiervoor 
sluiten omdat in het geheel van de 
spoedopnames major trauma’s relatief 
zeldzaam zijn.“ 

2.  Hoeveel kostte de operatie toen?

“Kosten: 35 miljoen pond toen, 
in euro’s nu wellicht om en bij de 35 
miljoen.”

3.   Werden hierdoor ziekenhuizen 
‘gedowngraded’? 

“Onzin. Er zijn sowieso 30 
ziekenhuizen gebypassed omdat 
ze geen anesthesist ’s nachts ter 
beschikking hebben.”

4.   Zullen we interessante  
gevallen verliezen? 

“De gemiddelde chirurg in Engeland 
ziet heel zelden ‘echt complexe 
trauma’s’ en kan daarvoor niet genoeg 
expertise opbouwen.

5.   Patiënten zullen sterven  
in ziekenwagens! 

“Een vaak gehoorde kreet van wie de 
MTC’s niet ziet zitten. In Engeland viel 
1 dode op 1.200 transfers maar men 
telde wel 320 extra overlevers in East 
Midlands door de MTC’s.

6.   Brengt een verandering in het 
systeem ook een verandering  
in opleiding met zich mee?

“Jazeker. Het is voor jonge chirurgen 
opwindend om in MTC’s te werken. 
Residenten moeten bij ons allemaal 
roteren en minstens 1 jaar spenderen 

in een MCT. Dan kunnen ze eventueel 
een additionele opleiding volgen voor 
wie consultant wil worden.”

7.   Bestaat er alleen 
eenrichtingsverkeer naar MTC’s  
of sturen ze patiënten ook terug?

• MTC’s hebben extra workload 
geabsorbeerd, maar niet de lokale 
spoeddiensten buitenspel gezet.

• Inkomende patiënten worden vaak 
teruggetransporteerd naar het 
lokale niveau.

8.   Wie is verantwoordelijk  
voor het transport?

Diegenen van het versturende 
ziekenhuis. 

9.   In België moeten we naar minder 
bedden. Heeft dat invloed?

“We moeten overal naar minder 
bedden. Je moet hiermee leren 
omgaan en creatieve oplossingen 
bedenken, verschillend voor elk 
ziekenhuis. Maar niet met top-
downmanagement, dat werkt niet. Blijf 
niet vasthangen in het oude systeem, 
laat het evolueren. Wees pragmatisch 
en realistisch.”

10.   Waar ging de investering  
precies naartoe?

“Zeker niet naar de administratie!  
Ze werd geïndividualiseerd per 
patiënt (ongeveer 3.500 euro extra 
per patiënt). Voor mijn ziekenhuis met 
1.500 patiënten gaat dat om veel geld, 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
traumacentra.”

10 vragen en 10 antwoorden aan Christopher Moran

Tabel 1: 2016: patiënten met ISS9+
ISS 9-15 ISS 16-75

Direct MTC 38% 46%

Van TU naar MTC 12% 30%

Alleen TU 50% 24%
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1.   Wie moet fysiologische en 
andere processen leiden in een 
MTC? De traumachirurg, de 
intensivist, de spoedarts?

Roman Pfeifer: “Dat is een politieke 
vraag, direct gelinkt aan het trau-
masysteem. In de VS beslist de al-
gemeen chirurg en wordt de ortho-
pedist pas achteraf ingeschakeld. De 
orthopedist ziet zelden ‘borderline 
patiënten’. In Duitsland en Zwitserland 
worden de traumachirurgen vanaf het 
begin bij het beslissingsproces betrok-
ken. Een close interaction met de in-
tensivist is volgens mij nodig.”

2.   Wat is de beste plaats voor 
een traumapatiënt: spoed of 
intensive care? Verliezen we 
soms niet te veel tijd in de 
spoed?

R.P.: “Wij hebben een zeer snelle ver-
binding met de ICU. In de VS staan 
meteen CT-scans ter beschikking. In 
principe hoeft de plaats geen pro-
bleem te zijn mits intensieve commu-
nicatie.”

3.   Kunnen alleen UZ’s kandidaat 
zijn voor major trauma centres? 

Koen Van den Heede: “Wij adviseren 
alleen. Maar volgens ons kunnen niet 
alleen UZ’s maar ook andere aan de 
criteria beantwoorden. UZ’s liggen 
geografisch ook niet steeds ideaal. 
Criteria zijn belangrijker dan het type 
ziekenhuis.”

4.   Golden hour: is het wijs 
om 45min te rijden met 
traumapatiënten?

KVdH: “Het golden hour respecteren 
is uiterst belangrijk, maar dan wel als 
de patiënt binnen de tijd in een gepast 
ziekenhuis aankomt. Tijd die je ver-
liest met bypassing van het dichtst-
bijzijnde ziekenhuis win je door het 
ziekenhuis meteen te bereiken waar 
de gepaste behandeling klaarstaat.”

Koen Van den Heede: 
“Volgens ons kunnen 

niet alleen UZ’s, maar ook 
andere ziekenhuizen aan de 
criteria van traumacentra 

beantwoorden.”
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5.   Hoe zullen deze traumacentra 
worden gefinancierd, dit vergt 
grote kosten?

KVdH: De 24/7 beschikbaarheid van 
de staf vergt een groot budget en dus 
een investering. De timing past in de 
ziekenhuishervorming, de verwach-
ting is dat er meer concrete plannen 
komen voor de zomer. Traumacare 
staat op de prioriteitenlijst, maar het 
is niet zeker dat het item erop blijft 
staan. ❚

P.S.
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H et Zaventemse vragenuurtje 
bracht voor alle generaties 
wat wils. Oudere artsen waren 

vooral bezorgd om wat er moet gebeu-
ren met het bedrag van het sociaal sta-
tuut, nu dat na het pensioen niet meer 
kan worden gebruikt voor de opbouw 
van het Vrij Aanvullend Pensioen voor 
Zelfstandigen (VAPZ). Voor de jongere 
collega’s had minister Bacquelaine ver-
schillende aanbevelingen in petto, die 
zich allemaal rond één principe schaar-
den: aan pensioenopbouw begin je het 
best vroeg.

Meteen al bleek hoe moeilijk het 
kan zijn om vroeg te starten. Jonas  
Brouwers, Cynthia D’hont en Mathias 
Claeys drongen aan op meer duidelijk-
heid daarover. Artsen in opleiding, haio’s 
en ASO’s, hebben vanuit hun sociaal-ad-
ministratief statuut immers geen toe-
gang tot pensioenopbouw. “Zij betalen 
sociale bijdragen die maar een beperkt 
aantal aspecten van de sociale zekerheid 
dekken. De sociale bijdrage voor pensi-
oenopbouw is daar niet in vervat”, legt 
de minister uit. “Er is dus geen pensi-
oenopbouw mogelijk tijdens de specia-
lisatiejaren.” Wel is er interministerieel 
overleg aan de gang om het statuut te 
herzien.

Afkopen, maar niet te veel
Een belangrijk gegeven, zeker voor jon-
ge artsen, is het afkopen of regularise-
ren van de studiejaren. Deze ingreep 
heeft een impact op het bedrag van het 
pensioen, niet op de duur van de loop-
baan. Met andere woorden, het afkopen 
van studiejaren leidt tot het samenstel-
len van een hoger pensioen, maar is 
geen middel om vóór de leeftijd van 65 
jaar een volledig pensioen te kunnen 
opnemen. 

Regularisatie van studiejaren is een prin-
cipe dat al lang bestaat, maar in oktober 
van dit jaar nog zal er een nieuwe wet 
worden gestemd. Men zal dan tot 12 
studiejaren kunnen regulariseren, maar 
jaren die men moest overdoen zijn uit-
gesloten. De voorwaarden voor afko-

ping zijn het gunstigst tijdens de eerste 
10 jaar van de loopbaan: 1.500 euro per 
afgekocht jaar, volledig aftrekbaar van 
de belastingen. Dit levert een gemiddeld 
jaarlijks pensioenvoordeel van 266 euro 
per afgekocht jaar op. Het afkopen van 
12 studiejaren betekent een verhoging 
van het pensioen met ongeveer 3.000 
euro per jaar. In de huidige wetgeving 
vervalt het recht op afkoping als er een 
of meerdere onderbrekingen geweest 
zijn in de sociale bijdragen. Ook die be-
perking verdwijnt met de nieuwe wet. 
Terloops mag nog gezegd dat de nieu-
we wet iedereen op gelijke voet plaatst. 
Tot nog toe telden de studiejaren gratis 
mee voor het pensioen van ambtena-
ren, terwijl bedienden en zelfstandigen 
ze moesten afkopen. Die discriminatie 
wordt opgeheven.

“Men moet er wel voor uitkijken dat 
men niet te veel jaren afkoopt”, waar-
schuwt Daniel Bacquelaine. “Als een arts 
op 30-jarige leeftijd begint te werken 
en op 70 jaar beoogt te stoppen, moet 
hij maar 5 jaar afkopen.” Het maximale 
pensioenbedrag wordt immers bereikt 
na wat de wetgever beschouwt als een 
volledige loopbaan, namelijk 45 jaar. 
Overtollig afgekochte studiejaren wor-
den niet terugbetaald. Daarin schuilt de 
moeilijkheid: men kan als jonge starter 
moeilijk voorspellen hoe lang men zal 
werken. De mogelijkheid bestaat wel 
om in twee fasen af te kopen, met dien 
verstande dat de ingreep na de eerste 10 
jaar van de loopbaan gestadig duurder 
wordt. Lezer Luc Goessens die het teveel 
aan afgekochte jaren wou regulariseren, 
is er dus aan voor de moeite. ❚

Dr. Michèle Langendries

I s het afkopen van studiejaren 
wel een goede investering? 
Wat als het bedrag van de 

pensioenen drastisch wordt 
teruggeschroefd of als de 
pensioenen verdwijnen? Frederik 
Deman vroeg zich onder meer 
af of hij op het einde van zijn 
loopbaan nog op een volledig 
pensioen zou kunnen rekenen. In 
Griekenland heeft men energiek 
in de pensioenen gesnoeid… “In 
ieder geval zal het regulariseren 
van studiejaren het bedrag van het 
pensioen verhogen, wat ook het 
absolute bedrag is”, zegt minister 
Bacquelaine. “In Griekenland is 
men verplicht geweest om het 
bedrag van de pensioenen te laten 
dalen, omdat het veel te hoog lag. 
Nu nog bedraagt het pensioen 
in Griekenland 800-900 euro, 
wat aanzienlijk is als men naar 
het niveau van de lonen kijkt. In 
België doen we ons best om de 
pensioenen te handhaven door de 
verhoging van de pensioenleeftijd. 
Ik wijs er terloops ook op dat een 
aanvullend pensioen (VAPZ of 
andere) voor de overheid geen 
voorwendsel kan zijn om het 
bedrag van het wettelijk pensioen 
te verminderen.”

“ Er zijn twee formules voor het 
berekenen van het pensioen 
van samenwonende of 

getrouwde koppels”, verschafte de 
minister duidelijkheid op een vraag 
van huisarts Luc Demunck. Ofwel 
krijgt ieder zijn pensioen, berekend 
als alleenstaande. Ofwel verhoogt 
men het pensioen van de partner die 
het gunstigste bedrag heeft tot het 
‘gezinsbedrag’ (pensioen berekend 
als alleenstaande x 1,25). In dat geval 
wordt het pensioen van de andere 
partner opgeschort. Men opteert 
voor de formule die financieel het 
voordeligst is voor het koppel.
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Alles wat u altijd al had willen weten  
over uw pensioen…

…maar nooit aan minister Bacquelaine durfde 
te vragen. Op 13 juni bezocht minister van 

pensioenen Daniel Bacquelaine onze studio’s in 
Zaventem. Hij sprak er een gemengd publiek van 

huisartsen en specialisten toe, om te antwoorden 
op hun vragen over het pensioenstelsel.  

De opname van deze ontmoeting kunt u bekijken op 
de website van Medi-Sfeer en De Specialist. Wie 

het allemaal nog eens rustig wil nalezen, vindt hier 
een samenvatting van de belangrijkste punten.

 Overtollig afgekochte 
studiejaren worden niet 

terugbetaald.

Afgekochte studiejaren: 
vinger in het oog?

Samenwonen of 
trouwen: twee 
formules voor 
pensioenberekening

BEROEPSNIEUWS

Daniel Bacquelaine: 
“In Griekenland is men verplicht 
geweest om het bedrag van de 
pensioenen te laten dalen, omdat het 
veel te hoog lag.”
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D aniel Bacquelaine 
meldt dat er weinig 
verschil zit op het 

bedrag van het pensioen tussen 
geconventioneerde en niet-
geconventioneerde artsen. Na 
een loopbaan van 45 jaar zal 
een arts een pensioen hebben 
dat schommelt tussen 1.200 en 
1.400 euro netto per maand. 
Voor een arts in loondienst 
bedraagt het pensioen maximaal 
1.690 euro netto. “De echte 
discriminatie schuilt in het feit dat 
geconventioneerde artsen een 
jaarlijks bedrag ‘sociaal statuut’ 
krijgen, in tegenstelling tot de 
niet-geconventioneerde artsen. 
Ik ben nooit een voorstander 
geweest van de conventie en 
ben als huisarts nooit tot een 
conventie toegetreden. Maar dat 
is een persoonlijk standpunt.” 
Een uitgesproken standpunt dat 
wel reacties ontlokte bij Michel 
Masson, Paul Putzeys en Dirk 
Himpe.

Momenteel is het 
niet duidelijk of de 

alternatieve oplossingen 
dezelfde fiscale voordelen 
zullen opleveren als het 

VAPZ.

Zijn geconventioneerde 
artsen de klos?
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Wat met het bedrag ‘sociaal statuut’  
na het pensioen?

Enkele jaren geleden 
bood Daniel Bacquelaine 

artsen de mogelijkheid 
hun pensioen op te nemen 

en toch onbeperkt bij te 
verdienen. Voordien werd 

er een beperking opgelegd 
aan de bedragen die men 

mocht bijverdienen als men 
geen loopbaan van 42 jaar 

achter de rug had. Die 
beperking werd geschrapt. 

Prettig nieuws voor een 
aantal artsen. Maar de 
zaak kreeg een minder 

geruststellend staartje. D oorn in het oog van onder 
meer Paul Putzeys en Marcel 
Bauval is een tweede wet, die 

op 1 januari 2016 van kracht werd. Wat 
is precies de situatie? Artsen die vóór 1 
januari 2016 hun wettelijk pensioen op-
genomen hebben, maar blijven werken 
en geconventioneerd zijn, kunnen het 
bedrag van het sociaal statuut gebruiken 
voor de opbouw van een Vrij Aanvullend 
Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). De 
wet van 1 januari 2016 voorziet in een 
nieuw reglement. Wie na 1 januari 2016 
met pensioen gaat of gegaan is, kan 
het bedrag van het sociaal statuut niet 
meer gebruiken voor de opbouw van 
een VAPZ. Dit kadert in het algemene 
principe dat er geen pensioenopbouw 
meer mogelijk is zodra men zijn wettelijk 
pensioen opgenomen heeft. De aanvul-
lende pensioenovereenkomst moet dus 
vereffend worden op het ogenblik dat 
men zijn wettelijk pensioen opneemt. De 
ministers Bacquelaine en De Block wer-
ken samen aan een reglement waardoor 
het bedrag van het sociaal statuut op 
een andere manier zou kunnen worden 
gebruikt. Het zou bijvoorbeeld kunnen 
worden aangewend als premie voor 
een ander type verzekering, dat niet valt 
onder het statuut van aanvullend pensi-
oen. Een zorgverzekering is een mogelijk 
voorbeeld. Daniel Bacquelaine belooft 
concrete oplossingen vóór het einde van 
het jaar. Momenteel kan hij niet zeggen 
of de alternatieve oplossingen dezelfde 
fiscale voordelen zullen opleveren als 
het VAPZ, namelijk 100% aftrekbaarheid 
bij aangifte van het inkomen.

Fake news
In de Franstalige krant L’Echo werd 
laatstleden gezegd dat de overheid ver-
zekerden zou verplichten het VAPZ op te 
nemen onder de vorm van een rente en 
niet van kapitaal. “Dat is fake news”, zegt 
minister Bacquelaine. “Duidelijk is wel 
dat het opnemen van het VAPZ onder de 
vorm van een rente fiscaal onvoordelig 
is, zeker voor mensen die lang leven.

Mogelijk zullen we de fiscaliteit van 
de rente dus aanpassen, om die for-
mule aantrekkelijker en toegankelijker 
te maken. Het opnemen van kapitaal 
is immers eenmalig. Wie lang leeft en 
wat kwistig met zijn kapitaal omspringt, 
kan het volledig uitputten. Zeker omdat 
men tegenwoordig weinig interesten 
krijgt op de bank.”

Iedereen een VAPZ,  
en binnenkort meer
In het woelige debat rond deze kwestie 
wijst Daniel Bacquelaine erop dat ook 
niet-geconventioneerde artsen het best 
een VAPZ opbouwen, omdat het wettelij-
ke pensioen voor zelfstandigen vrij karig 
is. Een situatie die Vera De Vleesschau-
wer had gehekeld. Daarnaast werkt 
de overheid aan het opzetten van een 
systeem met een ‘klassiek’ aanvullend 
pensioen, bovenop het VAPZ, voor wie 
werkt onder het statuut van natuurlijke 
personen. De reden hiervoor is dat de 
bijdragen voor het VAPZ geplafonneerd 
zijn. De fiscale voordelen zullen hier de-
zelfde zijn als die van de tweede pijler 
voor bedienden.  ❚

M.L.

“Ik ben nooit een voorstander 
geweest van de conventie en ben 
als huisarts nooit tot een conventie 
toegetreden. Maar dat is een 
persoonlijk standpunt.”

B ij het gehoor van het 
Zaventemse vragenuurtje 
rijst de vraag of het bedrag 

van het pensioen toeneemt als 
men na zijn pensioen blijft verder 
werken. Minister Bacquelaine 
benadrukt het nog eens: “Als men 
zijn pensioen opneemt, ligt het 
bedrag ervan definitief vast. Met 
andere woorden: er is dan geen 
pensioenopbouw meer mogelijk.” 
Gepensioneerden betalen immers 
sociale bijdragen waarin geen 
pensioenbijdrage vervat zit. De 
sociale bijdrage betreft nog zuiver 
de ziekteverzekering. Het bedrag 
ervan is dan ook lager dan bij niet-
gepensioneerden. Er is momenteel 
een systeem voor deeltijds 
pensioen in voorbereiding. Men 
zou dan bijvoorbeeld halftijds met 
pensioen kunnen gaan, en halftijds 
blijven werken. Dat betekent ook 
dat men deeltijds, respectievelijk 
halftijds pensioen zou kunnen 
opbouwen.

Deeltijds pensioen  
in het vooruitzicht
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U kunt de antwoorden van de 
minister live zien op onze site  

www.despecialist.eu

Fo
to

’s:
 ©

 J
er

ry
 D

e 
Br

ie



8 I

De Specialist 108 ❚ 13 juli 2017 www.despecialist.eu

Z e vertegenwoordigen circa 3.600 
bedden en ruim 10.000 mede-
werkers. De benaming van het 

netwerk ‘KOM’ is de samenvoeging 
van de eerste letter van de drie regio’s 
die het netwerk vormen: K voor Kust, O 
voor Ommeland en M voor Meetjesland 
(Oost-Vlaanderen). 
Het logo bestaat uit een grijze cirkel en 
uit 8 satellieten: de 8 ziekenhuizen die 
samen met andere zorgactoren zullen te-
gemoetkomen aan de zorgnoden van de 
regio – de regio voorgesteld door de grij-
ze cirkel op het logo. De 8 ziekenhuizen 
zijn geografisch gelijkmatig verspreid 
over de regio. 

De 8 satellieten op het logo hebben de-
zelfde grootte. Wat betekent dat de 8 
ziekenhuizen als gelijkwaardig worden 
beschouwd. Het grootste ziekenhuis AZ 
St-Jan telt 1.221 bedden en het kleinste 
ziekenhuis BZIO 125. 

Peter Osten, algemeen directeur BZIO: 
“De grijze cirkel binnen het logo stelt de 
zorgregio voor die trouwens sterk aan 
het vergrijzen is en waarvan de Iijnen 
niet duidelijk afgebakend zijn. Patiën-
tenstromen zijn steeds een inschatting 
want de patiënt heeft nu eenmaal het 
recht om te kiezen op welk ziekenhuis 
hij een beroep wenst te doen. “Waar-
schijnlijk zal het aantal bedden blijven 
bestaan. Omdat we nog geen wettelijk 
kader hebben, is het zeer moeilijk om 
een nauwkeurig antwoord op die vraag 
te geven.” 

Samenwerkingen blijven
Dirk De fauw, voorzitter van de alge-
mene vergadering van St-Jan, zet de 
puntjes op de i: “Nu kennen we tussen 
de ziekenhuizen veel overeenkomsten, 
samenwerkingsovereenkomsten in het 
algemeen of toegespitst op een bepaald 
onderdeel van de ziekenhuiswerking. Er 
bestaan ook artsenassociaties over de 
ziekenhuizen heen. De superstructuur, 
het klinisch ziekenhuisnetwerk, heeft 
nog geen wettelijk of decretaal kader. Er 
zijn alleen uitspraken van de bevoegde 
minister Maggie De Block en een con-
ceptnota van 17 mei 2017, die nog niet 
is goedgekeurd door de federale rege-
ring. Daarin wordt duidelijk gesproken 
over een nieuwe rechtsvorm, nog te 
inte greren in de ziekenhuiswet: het ‘lo-
coregionaal klinisch netwerk’. Doel is om 
de samenwerking tussen ziekenhuizen 
duurzaam, gestructureerd en niet vrij-
blijvend te laten verlopen. 
“We moeten ook georganiseerd zijn. Het 
ziekenhuisnetwerk krijgt een eigen se-
cretariaat en een paritair samengesteld 
strategisch comité met als leden van elk 
ziekenhuis een afgevaardigde uit de raad 
van bestuur, eentje uit de medische raad, 
de algemeen directeur en de medisch di-
recteur. Belangrijk daarbij is dat gewerkt 
wordt op basis van het principe van de  
gelijkwaardigheid van elke netwerkpartner.”

Geen fusie
Het gaat niet over een fusie van zieken-
huizen. Elk ziekenhuis blijft een eigen 
rechtspersoon en behoudt zijn eigen 

erkenning, zijn eigen financiering, zijn 
eigen personeelsbeleid. Er bestaan 
reeds heel wat samenwerkingsverban-
den tussen die ziekenhuizen. Die blijven. 
Wel krijgt elk ziekenhuis binnen het net-
werk de nodige ondersteuning om een 
zo goed en breed mogelijk zorgaanbod 
te blijven leveren binnen het eigen zie-
kenhuis. Zo krijgen patiënten nog altijd 
acute zorg dicht bij huis. 

Kanttekening: waarom behoort het AZ 
Alma Eeklo tot het netwerk? Blijkbaar 
verkiest een zeer groot deel van de be-
volking van het Meetjesland om voor 
de medische zorg een beroep te doen 
op de Noord-West-Vlaamse ziekenhui-
zen, eerder dan de Gentse regio op te 
zoeken. 
 

Intentieverklaring 
In haar conceptnota van 17 mei jongstle-
den – nog niet goedgekeurd werd door 
de federale regering – gaf minister De 
Block een timetable. De nota zou nog 
voor de vakantie goedgekeurd moeten 
zijn, de ziekenhuizen moeten dan voor 
eind dit jaar hun intentieverklaring tot 
netwerking aan haar en de administratie 
voorleggen. 
KOM is dus nu meer dan 6 maanden 
voor op het meest optimistische schema 
van minister De Block. ❚

Frans De KuysscheJS
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KOM aan zee
Acht ziekenhuizen uit Noord 

West-Vlaanderen en het 
Meetjesland tekenden een 
netwerkintentieverklaring. 

De nieuwe partners 
zijn het AZ Sint-Jan 

Brugge-Oostende AV als 
derdelijnsziekenhuis, het 

AZ Alma (Eeklo-Sijsele), het 
AZ Damiaan (Oostende), 

het AZ Sint-Lucas (Brugge) 
het AZ West (Veurne), 
het AZ Zeno (Knokke-

Blankenberge) en twee 
revalidatieziekenhuizen, 
BZIO (Oostende) en KEI 

(Oostduinkerke).

ZIEKENHUISNIEUWS

Het logo vertaalt ook de 
vergrijzing van de kustbevolking.

Dirk De fauw en Peter Osten tekenen 
de intentieverklaring.
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Het regent kwaliteitslabels voor ziekenhuizen

D e rush naar onderscheidingen 
op kwalitatief vlak blijft maar 
doorgaan in de ziekenhuiswe-

reld. Zo vielen nu Sint-Franciscus (Heus-
den), OLV Lourdes (Waregem) en AZ Glo-
rieux (Ronse) in de prijzen.
• Het Nederlands Instituut voor 

Accreditatie in de Zorg (NIAZ) kende 
het internationale NIAZ Qmentum-
kwaliteitslabel toe aan het OLV 

van Lourdes Ziekenhuis Waregem. 
Het ziekenhuis voldoet volgens de 
externe auditoren aan 98% van de 
kwaliteitsnormen.

• Voor AZ Glorieux komt het 
kwaliteitslabel dan weer van 
‘concurrent’ JCI. Joint Commission 
International kent het ziekenhuis uit 
Ronse een kwaliteitslabel voor drie 
jaar toe.

• Opnieuw naar NIAZ dan dat enkele 
weken geleden tevens het Sint-
Franciscusziekenhuis uit Heusden met 
het NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel 
bedacht. Het ziekenhuis ziet daarin 
eens te meer de verwezenlijking van 
zijn slogan ‘zorg aan jouw zijde’ tot 
zijn recht komen.

De rush naar die labels komt er uiter-
aard niet toevallig. Ziekenhuizen die een 
dergelijke accreditatie niet tijdig kunnen 
verwerven, lopen kans op een strengere 
inspectie van de Vlaamse overheid. ❚

P.S.
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ASZ: complexe 
hartoperatie in een wip

V oor het eerst is in ons land een 
complexe hartoperatie uitge-
voerd onder lokale verdoving 

én kon de patiënt het ziekenhuis nog 
dezelfde dag verlaten. Het ASZ Aalst 
pakte uit met de primeur, onder leiding 
van dr. Buysschaert.

Vorige week werden daar meteen vijf van 
dergelijke ingrepen uitgevoerd. “We ge-
bruiken intracardiale echografie, waarbij 
de chirurg in het hart kan kijken met echo-

grafie in plaats van via de slokdarm. Zo 
moeten de patiënten niet meer onder al-
gemene verdoving. Er werden twee gaatjes 
tussen de voorkamers geboord. We sloten 
drie hartoortjes succesvol af”, klinkt het. De 
eerste twee patiënten konden ’s avonds al 
naar huis, de andere drie de ochtend erna.
Deze relatief nieuwe techniek wordt reeds 
toegepast in een beperkt aantal centra in 
het buitenland. ❚

P.S.
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D at gebeurde naar aanleiding 
van ons artikel over dokteron-
line (SP 15-14 blz. 3). Minister 

De Block beloofde toen “om de zaak te 
laten onderzoeken”. Deze site is evenwel 
nog steeds actief. Het zal ook niet mak-
kelijk zijn om hem van het net te halen 
omdat hij de wetgeving omzeilt (zetel 
in Curaçao…) Deze en andere websites 
dekken zich ook in door artsen te laten 
meewerken die zich niet veel aantrekken 
van deontologie, of van wie de kwalifica-
ties niet precies bekend zijn.
Met het advies willen de patiëntenver-
enigingen en de beroepsordes alvast 
sensibiliseren voor de ontsporingen 
van de geneesmiddelenverkoop op in-
ternet. Je hebt weliswaar toegelaten 
online-apotheken, die moeten hun site 
wel bekend maken aan de Orde der 
Apothekers en aan het Federaal Agent-
schap voor Geneesmiddelen en Gezond-
heidsproducten (Fagg). Dergelijke sites 
mogen niet gereduceerd worden tot een 
commerciële ruimte en ze moeten de  
deontologie respecteren.
Het advies wijst erop dat buiten het 
wettelijke circuit kwaliteit, veiligheid en 
doeltreffendheid van de via internet ver-
kochte geneesmiddelen aan de controle 
van de bevoegde overheden ontsnap-
pen, met alle risico’s van dien.

Arts en/of apotheker moeten de patiënt 
beschermen bij geneesmiddelengebruik 
en medische behandelingen. Dat geldt in 
dit geval niet.

Niet onafhankelijk
De patiënt moet er zich van bewust zijn 
dat het de arts die samenwerkt met een 
verkoopwebsite, aan professionele on-
afhankelijkheid ontbreekt. 

Daarom moeten in België de twee activi-
teiten volledig onafhankelijk van elkaar 
uitgeoefend worden. En daarom kan de 
patiënt best eerst nagaan welke rechts-
middelen hij heeft bij een schadegeval 
en wat de dekking is van de beroepsaan-
sprakelijkheid van de verantwoordelijke 
van de verkoopwebsite en van de arts.
Overigens beantwoordt het medisch 
voorschrift of het advies, zonder recht-
streeks contact met een patiënt die de 

arts niet kent en zonder dat het voor-
schrift gepaard gaat met een globale en 
continue zorg voor de patiënt, niet aan de 
kwaliteitsvereisten van de zorg. ❚

P.S.
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‘Internetverkoop medicatie loopt uit de hand’
Opmerkelijk: de Orde 

van Artsen stuurde een 
advies samen met de Orde 

der Apothekers en de 
vertegenwoordigers van 

de Vlaamse en Franstalige 
patiënten om te waarschuwen 

voor de verkoop van 
geneesmiddelen op het 

internet. Twee jaar geleden 
waarschuwde De Specialist 
voor dergelijke praktijken in 

Hautekiet (Radio 1).

BEROEPSNIEUWS

T ips in dit verband 
krijgt de patiënt via de 
infocampagne over 

het thema ‘Geneesmiddelen 
via internet? Surf niet met uw 
gezondheid!’ van het Fagg. 
Verder werd een brochure 
opgesteld die het best gelezen 
wordt vooraleer geneesmiddelen 
te kopen via internet.
Meer info: 
• http://www.geneesmiddelen-via-

internet.be/nl/
• https://www.fagg-afmps.be/sites/

default/files/downloads/AFMPS_
Leaflet%20US_NL-Serpent-
New2015.pdf

Nuttige tips  
voor uw patiënt

SAVE
THE DATE

17-25 
november 2017

Zevende Algemeen Geneeskundig en Farmaceutisch Symposium

Schrijf u online in
http://www.despecialist.eu/nl/

medisch-farmaceutisch-symposium-cm2

Vrijdag 17/11/2017

• Opening symposium 
(Dr. Jean-Marie Massart, 
verantwoordelijke arts)

Zaterdag 18/11/2017

• Kan bariatrische chirurgie type 2 diabetes 
genezen? 
(Prof. dr. Luc Van Gaal;  Diensthoofd 
Endocrinologie, diabetologie en metabole 
ziekten, UZ Antwerpen)

• Sarcopenie bij obesitas en vitamine- en 
mineralentekort na bariatrische heelkunde: 
Welke adviezen kan u als apotheker 
of huisarts aan patiënten geven? 
(Prof. dr. David Nocca;  Hoogleraar 
digestieve chirurgie, CHU Montpellier, 
Frankrijk)

Zondag 19/11/2017

• Echte urgenties in tandheelkunde: 
Wanneer, waar en welke medicatie 
toedienen. Raadgevingen voor 
tandarts,huisarts en apotheker 
(Prof. dr. Marc Braem; Adj. diensthoofd 
tandheelkunde, UZ Antwerpen / 
Orthodontist Sophie Leroy; UZ Antwerpen 
– Ondervoorzitter van Interdisciplinary 
Belgian Dental Sleep Medicine Academy)

Maandag 20/11/2017

• -  Kraakbeenproblematiek: 
evolutie en aanpak

 -  Kruisbandletsels bij kinderen
 (Dr. José Huylebroek; Orthopedische 

chirurgie - Sporttraumatologie, Ziekenhuis 
Park Leopold, Lid van de Board of 
Directors van ESMA en van ISAKOS - 
Lid van de raad van bestuur van RSCA)

• De technologie in de communicatie 
apotheker-arts: nieuwe ontwikkelingen 
anno 2017-2018 
(Apotheker Charles Ronlez; Ex-voorzitter 
Algemene Pharmaceutische Bond)

Dinsdag 21/11/2017

• Ethische en sociale aspecten 
van voetbalsport 
(Dr. Michel D’Hooghe; Voorzitter van de 
Medische Commissie van de FIFA en de 
UEFA, Lid Uitvoerend Comité van de FIFA)

• Obesitas en zijn verwikkelingen: 
geen enkele specialiteit ontsnapt 
(Prof. Dr. Luc Van Gaal; Diensthoofd 
Endocrinologie, diabetologie en metabole 
ziekten, UZ Antwerpen)

• “Fitness als Medicijn” en de meerwaarde 
bij chronische aandoeningen in de 
verschillende specialteiten 
(Mr. Yves Devos; Bewegingsdeskundige 
en auteur van het boek ‘Fitness als 
Medicijn’)

Woensdag 22/11/2017 - Geen symposium

Donderdag 23/11/2017

• Nieuwigheden in de Reumatologie 
(Dr. Jean-Paul Engelbeen; Rheumatoloog; 
CHIREC - St Anna St Remigius 
Ziekenhuis)

• Medische evolutie rond voetbalsport 
(Dr. Michel D’Hooghe; Voorzitter van de 
Medische Commissie van de FIFA en de 
UEFA, Lid Uitvoerend Comité van de FIFA)

Verantwoordelijke arts: 

Dr. Jean-Marie Massart 
(RIZIV 1-23889-77-004)
ACCREDITERING WORDT AANGEVRAAGD

17/11/2017 - 25/11/2017
W E T E N S C H A P P E L I J K  P R O G R A M M A

YVES DEVOS 
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10 BEWEGINGSPROGRAMMA’S 
 VOOR THUIS OF IN DE GYM

Fitness als medicijn – 10 bewegingsprogramma’s voor thuis 
of in de gym is geen klassiek fitnessboek, maar een gids met 

doelgerichte oefeningen om gezond en krachtig door het leven te 

gaan. In een eerste deel leidt Yves je in het beweegmodel in: je leert 

meer over de medische noodzaak van bewegen en werkt stap voor 

stap aan een fitter lichaam. Het tweede deel van het boek biedt 

specifieke oefenprogramma’s voor het verhelpen of verlichten van 

symptomen bij aandoeningen gaande van diabetes en osteoporose tot 

nevenwerkingen na kankerherstel.

De medische wereld staat niet stil, en dat is niet anders bij medische 

fitness. Zes jaar na het eerste boek brengt Yves een volledig herwerkte 

versie van Fitness als medicijn, helemaal up-to-date volgens de laatste 

ontwikkelingen in de (medische) fitness en kinesitherapie.

‘Dit goed uitgekiende en wetenschappelijk onderbouwde bewegings-
programma is een grote stap voorwaarts in de gezondheidszorg van 
de eenentwintigste eeuw.’ – Dr. Stefaan Deneweth, orthopedist

‘Dit boek geeft op een eenvoudige, correcte en begrijpelijke manier 
een heldere kijk op de noodzaak van lichaamsbeweging als essentiële 
bouwsteen voor een gezond en kwaliteitsvol leven. Hopelijk kan het 
bijdragen tot het verwezenlijken van de cultuuromslag die nodig is 
om de epidemie aan beschavingsziekten bij de wortel aan te pakken.’ 

– Dr. Carlos Van Mieghem, cardioloog OLV Ziekenhuis Aalst

Yves Devos (1966) volgde de opleidingen Bewegings-
wetenschappen en Kinesitherapie en vulde die later aan met 
een diploma Exercise Physiology aan het gerenommeerde 
American College of Sports Medicine. In België stond hij mee  
aan de wieg van de Belgische variant van het Exercise  
is medicine®-programma: Fitness  
als medicijn®. Hij is ook zaakvoerder  
van Fit Nation in Lennik.

www.manteau.be

Schrijf u in en ontvang een 
exemplaar van het boek ‘Fitness 

als Medicijn’, van Yves Devos.

PUB10839_SPECIALISTE_A4_NL.indd   1 4/04/17   16:50
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1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lyrica 25mg, 75 mg, 150mg en 300mg, harde capsules. 2.KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SA-
MENSTELLING. Elke harde capsule bevat respectievelijk 25mg,75 mg, 150mg en 300mg  pregabaline. Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke 
harde capsule van 25mg bevat 35mg lactosemonohydraat , een capsule van 75mg bevat ook 8,25 mg lactosemonohydraat. Elke harde capsule 
van 150mg bevat ook 16,50 mg lactosemonohydraat. Elke harde capsule van 300mg bevat ook 33 mg lactosemonohydraat. Voor de volledige 
lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3.FARMACEUTISCHE VORM Harde capsules. 25mg: wit-oranje, met opdruk “Pfi zer” op het bovenste deel 
en “PGN 25” op het onderste deel van de capsule in zwarte inkt. 75mg: wit-oranje, met opdruk “Pfi zer” op het bovenste deel en “PGN 75” op het 
onderste deel van de capsule in zwarte inkt. 150mg: wit, met opdruk “Pfi zer” op het bovenste deel en “PGN 150” op het onderste deel van de 
capsule in zwarte inkt. 300mg: wit-oranje, met opdruk “Pfi zer” op het bovenste deel en “PGN 300”op het onderste deel van de capsule in zwarte 
inkt. 4.1 Therapeutische indicaties. Neuropathische pijn. Lyrica is geïndiceerd voor de behandeling van perifere en centrale neuropathische 
pijn bij volwassenen.Epilepsie. Lyrica is geïndiceerd als adjuvante therapie bij volwassenen met partiële epilepsie met of zonder secundaire 
gegeneraliseerde aanvallen. Gegeneraliseerde angststoornis. Lyrica is geïndiceerd voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis 
(GAD) bij volwassenen. 4.2 Dosering en wijze van toediening. Dosering. Het doseringsgebied is 150 tot 600 mg per dag, te verdelen over 
twee of drie gelijke giften. Neuropathische pijn. De behandeling met pregabaline kan geïnitieerd worden met een dosering van 150 mg per 
dag verdeeld over twee of drie doses. Afhankelijk van de individuele reactie en tolerantie van de patiënt, kan de dosis na een periode van 3 tot 
7 dagen worden verhoogd tot 300 mg per dag, en indien nodig, worden verhoogd na een extra periode van 7 dagen tot een maximale dosis van 
600 mg per dag. Epilepsie. De behandeling met pregabaline kan worden geïnitieerd met een dosering van 150 mg per dag verdeeld over twee 
of drie doses. Afhankelijk van de individuele reactie en tolerantie van de patiënt, kan de dosis na 1 week worden verhoogd tot 300 mg per dag. 
Na een extra week kan de maximale dosis van 600 mg per dag worden bereikt. Gegeneraliseerde angststoornis. Het doseringsgebied is 150 tot 
600 mg per dag, te verdelen over twee of drie gelijke giften. De noodzaak om te behandelen dient regelmatig opnieuw geëvalueerd te worden. 
De pregabalinebehandeling kan geïnitieerd worden met een dosering van 150 mg per dag. Afhankelijk van de individuele reactie en tolerantie 
van de patiënt, kan de dosis na 1 week verhoogd worden tot 300 mg per dag. Na een extra week kan de dosis verhoogd worden tot 450 mg 
per dag. De maximale dosis van 600 mg per dag kan na nog een extra week worden bereikt. Stopzetten van de pregabalinebehandeling.Indien 
de behandeling met pregabaline stopgezet dient te worden, is het volgens het huidige klinische gebruik aanbevolen dit geleidelijk te doen over 
een periode van minstens 1 week, onafhankelijk van de indicatie (zie rubrieken 4.4 en 4.8). Nierfunctiestoornis.Pregabaline wordt hoofdzakelijk 
uit de systemische circulatie geëlimineerd door renale excretie als onveranderde stof. Aangezien de pregabalineklaring recht evenredig is met 
de creatinineklaring (zie rubriek 5.2), dient de dosisreductie bij patiënten met een nierfunctiestoornis op individuele basis te worden bepaald 
overeenkomstig de creatinineklaring (CLcr), zoals aangegeven in tabel 1, waarbij de volgende formule wordt gebruikt: : CL cr(ml/min) = [1.23 
x[140-leeftijd (jaren)] x gewicht (kg)/serumcreatinine (μmol/l)] (x 0.85 voor vrouwen). Pregabaline wordt effectief verwijderd uit het plasma door 
hemodialyse (50% van de stof in 4 uur). Bij hemodialysepatiënten dient de dagelijkse dosering pregabaline aangepast te worden op basis van de 
nierfunctie. Naast de dagelijkse dosering, dient een aanvullende dosis te worden gegeven onmiddellijk na elke 4 uur durende hemodialysebehan-
deling (zie tabel 1). Tabel 1: Pregabaline dosisaanpassingen op basis van de nierfunctie.

Creatinine-klaring (CL
cr
)

(ml/min)
Totale dagdosering pregabaline *

Doserings-
schema

Startdosering (mg/dag) Maximale dosering (mg/dag)

≥ 60 150 600 BID of TID

≥ 30 - < 60 75 300 BID of TID

≥ 15 - < 30 25 – 50 150 Eenmaal daags of BID

< 15 25 75 Eenmaal daags

Aanvullende dosis na hemodialyse (mg)

25 100 Enkelvoudige dosis+

TID = drie aparte doses, BID = twee aparte doses, * de totale dagelijkse dosering (mg/dag) dient te worden verdeeld zoals aangegeven bij het 
doseringsschema om het aantal mg per inname te verkrijgen, + de aanvullende dosis is een enkelvoudige supplementaire dosis.Leverfunc-
tiestoornis Bij patiënten met leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing noodzakelijk (zie rubriek 5.2). Pediatrische patiënten De veiligheid en 
werkzaamheid van Lyrica bij kinderen jonger dan 12 jaar en adolescenten (12 tot 17 jaar) zijn niet vastgesteld. De momenteel beschikbare ge-
gevens worden beschreven in rubriek 4.8, 5.1 en 5.2, maar er kan geen doseringsadvies worden gedaan. Oudere patiënten.Bij oudere patiënten 
kan een dosisreductie van pregabaline nodig zijn door een verminderde nierfunctie (rubriek 5.2). Wijze van toediening  Lyrica kan met of zonder 
voedsel worden ingenomen. Lyrica is alleen voor oraal gebruik. 4.3 Contra-indicaties. Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (een 
van) de in rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen). 4.8 Bijwerkingen. In het klinisch onderzoeksprogramma van pregabaline waren meer dan 
8900 aan pregabaline blootgestelde patiënten geïncludeerd, waarvan meer dan 5600 patiënten in dubbelblinde, placebo gecontroleerde studies. 
De vaakst gemelde bijwerkingen waren duizeligheid en slaperigheid. De bijwerkingen waren meestal mild tot matig in intensiteit. In alle gecon-
troleerde studies was de discontinueringsgraad door bijwerkingen 12% bij patiënten die pregabaline kregen en 5% bij patiënten die placebo 
kregen. De meest voorkomende bijwerkingen die resulteerden in stopzetting van de pregabalinebehandeling waren duizeligheid en slaperigheid. 

In tabel 2 hieronder staan alle bijwerkingen die optraden met een incidentie groter dan die van placebo en bij meer dan één patiënt, onderverdeeld 
per klasse en frequentie (zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100 tot < 1/10); soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100); zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1.000); zeer 
zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen 
gerangschikt naar afnemende ernst. De opgesomde bijwerkingen kunnen ook verband houden met het onderliggende ziektebeeld en/of gelijktij-
dig toegediende geneesmiddelen.  Tijdens de behandeling van centrale neuropathische pijn veroorzaakt door letsel van het ruggenmerg was de 
incidentie van bijwerkingen in het algemeen, CZS-gerelateerde bijwerkingen en in het bijzonder slaperigheid verhoogd (zie rubriek 4.4). Additio-
nele bijwerkingen die vanuit post-marketing ervaring gemeld zijn, worden in de onderstaande lijst cursief vermeld. Tabel 2. Bijwerkingen van 
pregabaline. Infecties en parasitaire aandoeningen. Vaak: nasofaryngitis. Bloed- en lymfestelselaandoeningen. Soms: neutropenie. 
Immuunsysteemaandoeningen. Soms: overgevoeligheid. Zelden: angio-oedeem, allergische reactie. Voedings- en stofwisselingsstoor-
nissen. Vaak: toegenomen eetlust. Soms: anorexia, hypoglykemie Psychische stoornissen. Vaak: euforie, verwarring, geïrriteerdheid, desori-
entatie, slapeloosheid, afgenomen libido. Soms: hallucinaties, paniekaanvallen, rusteloosheid, agitatie, depressie, teneergeslagenheid, verhoogde 
stemming, agressie, stemmingsschommelingen, depersonalisatie, moeilijk op woorden kunnen komen, abnormale dromen, toegenomen libido, 
anorgasmie, apathie. Zelden: disinhibitie. Zenuwstelselaandoeningen. Zeer vaak: duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn. Vaak: ataxie, abnorma-
le coördinatie, tremor, dysartrie, amnesie, geheugenstoornis, concentratiestoornis, paresthesie, hypoesthesie, sedatie, evenwichtsstoornis, lethar-
gie. Soms: syncope, stupor, myoclonus, verlies van bewustzijn, psychomotorische hyperactiviteit, dyskinesie, posturale duizeligheid, intentie-tre-
mor, nystagmus, cognitieve functiestoornis, geestelijke stoornis, spraakstoornis, hyporefl exie, hyperesthesie, brandend gevoel, ageusie, malaise. 
Zelden: toevallen, parosmie, hypokinesie, dysgrafi e. Oogaandoeningen. Vaak: wazig zien, diplopie. Soms: perifeer gezichtsverlies, abnormaal 
zien, oogzwellingen, gezichtsvelddefecten, verminderde gezichtsscherpte, oogpijn, asthenopie, fotopsie, droge ogen, verhoogde traanvorming, 
oogirritatie. Zelden: verlies van het gezichtsvermogen, keratitis, oscillopsie, afwijkende visuele diepteperceptie, mydriasis, strabisme, visuele hel-
derheid. Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen. Vaak: vertigo. Soms: hyperacusis. Hartaandoeningen. Soms: tachycardie, eerstegraads 
atrioventriculair blok, sinusbradycardie, congestief hartfalen. Zelden: QT-verlenging, sinustachycardie, sinus-aritmie. Bloedvataandoeningen. 
Soms: hypotensie, hypertensie, opvliegers, blozen,  perifere kou. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen. Soms: 
dyspnoe, epistaxis, hoesten, verstopte neus, rhinitis, snurken.  droge neus. Zelden: longoedeem, toegeknepen keel. Maagdarmstelselaandoe-
ningen. Vaak: braken, misselijkheid constipatie, diarree,  fl atulentie, abdominale distensie, droge mond. Soms: gastro-oesofagale refl uxaandoe-
ning, toegenomen speekselproductie, orale hypoestesie. Zelden: ascites, pancreatitis, gezwollen tong, dysfagie. Huid- en onderhuidaandoe-
ningen. Soms: papuleuse huiduitslag, urticaria, hyperhidrose, jeuk. Zelden: syndroom van Stevens-Johnson, angstzweet. Skeletspierstelsel- en 
bindweefselaandoeningen. Vaak: spierkramp, artralgie, rugpijn, pijn in ledematen, cervicaal spasme. Soms: zwelling van gewrichten, myalgie, 
spiercontracties, nekpijn, spierstijfheid. Zelden: rabdomyolyse. Nier- en urinewegaandoeningen. Soms: urine-incontinentie, dysurie. Zelden: 
nierfalen, oligurie, urineretentie. Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen. Vaak: erectiele disfunctie. Soms: seksuele disfunctie, ver-
traagde ejaculatie, dysmenorroe, pijn in de borst. Zelden: amenorroe, galactorroe, groter worden van de borsten, gynaecomastie. Algemene 
aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen. Vaak: perifeer oedeem, oedeem, abnormale gang, vallen, een dronken gevoel hebben, 
zich abnormaal voelen, vermoeidheid. Soms: gegeneraliseerd oedeem, gezichtsoedeem, beklemd gevoel op de borst, pijn, koorts, dorst, koude 
rillingen, asthenie Onderzoeken. Vaak: Gewichtstoename. Soms: verhoogd creatinine fosfokinase in het bloed, verhoogd alanine aminotrans-
ferase, verhoogd aspartaat aminotransferase, verhoogd glucose in het bloed, afname van het aantal bloedplaatjes, verhoogd creatinine in het 
bloed, verlaagd kalium in het bloed, gewichtsafname. Zelden: afname van het aantal witte bloedcellen. Na stopzetting van korte- en langetermijn-
behandelingen met pregabaline zijn abstinentieverschijnselen waargenomen bij sommige patiënten. De volgende bijwerkingen zijn gemeld: sla-
peloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, angst, diarree, griepsyndroom, convulsies, zenuwachtigheid, depressie, pijn, hyperhidrose en duizeligheid, 
wat mogelijk doet denken aan fysieke afhankelijkheid. De patiënt dient hiervan op de hoogte gebracht te worden bij het begin van de behandeling. 
Er zijn gegevens die doen vermoeden dat de incidentie en ernst van de abstinentieverschijnselen na het staken van een langdurige behandeling 
met pregabaline, dosisgerelateerd kunnen zijn. Pediatrische patiënten.Het veiligheidsprofi el van pregabaline in twee onderzoeken met kinderen 
(onderzoek naar farmacokinetiek en verdraagbaarheid, n=65; 1-jarig open-label vervolgonderzoek naar veiligheid, n=54) was vergelijkbaar met 
het profi el in de onderzoeken met volwassenen (zie rubriek 4.2, 5.1 en 5.2).  Melding van vermoedelijke bijwerkingen. Het is belangrijk om na 
toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het 
geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BREN-
GEN. Pfi zer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Verenigd Koninkrijk. 8.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN 
DE HANDEL BRENGEN. EU/1/04/279/001-005, EU/1/04/279/026, EU/1/04/279/036, EU/1/04/279/011-013, EU/1/04/279/027, 
EU/1/04/279/030, EU/1/04/279/038, EU/1/04/279/045 9. DATUM VAN EERSTE VERLENGING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN 
DE VERGUNNING. Datum van eerste verlening van de vergunning: 06 juli 2004, Datum van laatste verlenging: 06 juli 2009. 10.DATUM VAN 
HERZIENING VAN DE TEKST: 03/2017. Geneesmiddel op voorschrift. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op 
de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu/).
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Publieksprijs vanaf 1/1/2017

25mg 100 caps B/Af ‡ 16,15€

75mg 14 caps
56 caps

200 caps

D
B/Af ‡

B/Af ‡

19,33€
20,86€
50,13€

150mg 14 caps
56 caps#

200 caps

D
B/Af ‡

B/Af ‡

32,12€
21,68€
86,78€

300mg 14 caps
56 caps#

200 caps200 caps

D
B/Af ‡

B/Af ‡

45,37€
44,53€

125,41€
# alignering effectief maart 2017. ‡ Af in geval van epilepsie 

(remgeld gelijk aan 0 € voor geneesmiddelen in Af)

Voor informatie met betrekking tot de veiligheid van ons product, gelieve de bijgevoegde bijsluiter te raadplegen.
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Communiqué van de firma Pfizer

Geneesmiddelen werken niet als 
patiënten ze niet innemen (1)

Structurele GABA-analogen zoals pregabaline 
vormen een eerstelijnstherapie bij een pijnlijke 
neuropathie (2). Ze veroorzaken weinig 
bijwerkingen en er treden relatief weinig 
medicamenteuze interacties op.

Bij de meeste patiënten met diabetische 
neuropathie verminderen die geneesmiddelen 
de pijn met 30-50% (3, 4), met daardoor  
een klinisch betekenisvolle verbetering van  
de slaap, het functioneren,  
de gemoedsstemming en de levenskwaliteit.

Een systematische review (5) heeft 
geconcludeerd dat een slechte therapietrouw 
een groot probleem is bij patiënten met 
chronische, niet door kanker veroorzaakte 
pijn. De prevalentie van slechte therapietrouw 
bedraagt volgens de studies 7,7% tot 
52,9%. De review wees ook uit dat 
onderbehandeling een veel groter probleem 
is dan overbehandeling (29,9% vs. 13,7%). Je 
zou veronderstellen dat het vooruitzicht van 
minder pijn de patiënten motiveert, maar dat 
is dus niet zo. Het feit dat dat geen invloed 
heeft op de prognose, blijkt de therapietrouw 
onderuit te halen. Wat neuropathische pijn bij 
een diabetespatiënt betreft blijkt een slechte 
therapietrouw ten aanzien van pijnstillers 
overigens significant te correleren met een 
slechte therapietrouw ten aanzien van orale 
antidiabetica (6).

Behandelingsschema 
vereenvoudigen
Je moet proberen het behandelingsschema 
te vereenvoudigen: het aantal pillen dat 
de patiënten dagelijks moeten innemen 
verlagen, minder eisen stellen bij de 
inname (bv. bij het slapengaan, bij de 
maaltijden…). Idealiter zou de patiënt alle 
geneesmiddelen op hetzelfde moment 
moeten kunnen innemen. Het is overigens 
bekend dat de therapietrouw beter is als de 
geneesmiddelen worden ingenomen bij een 
dagelijkse activiteit zoals het tandenpoetsen 
of een maaltijd. Er bestaan ook apps met 
een herinneringsalarm om de therapietrouw 
te verbeteren (7).

Nuttige informatie en kennis 
overbrengen
De informatie over de geneesmiddelen moet 
helder en beknopt zijn en moet worden 
aangepast aan het bevattingsvermogen van 
de patiënt. Betrokkenheid van de familie, 
toegang tot betrouwbare websites en 
concrete adviezen over de kosten van de 
geneesmiddelen zijn nuttig.

Misvattingen en foutieve 
gedragingen opsporen en 
corrigeren
Nuttige technieken daartoe zijn: blijk geven 
van empathie (“het is normaal dat u zich 
zorgen maakt over de bijwerkingen”), 
wijzen op ongerijmdheden (“u maakt 
zich zorgen over uw gezondheid. Als u 
uw geneesmiddelen niet inneemt, welk 
effect heeft dat dan volgens u op uw 
gezondheid?”), weerstanden overwinnen  
(“ik begrijp wel dat u nog andere dingen 
aan uw hoofd hebt, naast geneesmiddelen 
innemen”) en de geleverde inspanningen 
loven (“Ik zie ook wel dat u inspanningen 
hebt gedaan om een gewoonte te maken  
van het innemen van geneesmiddelen”).

Duidelijk communiceren,  
een vertrouwensrelatie opbouwen
Actief luisteren (gecentreerd zijn op de 
patiënt, hem via tekenen tonen dat je 
hem begrijpt), oogcontact, op je eigen 
lichaamstaal letten (voor een patiënt 
gaan zitten, niet de armen kruisen, niet 
de handen in de zakken steken) en op die 
van de patiënt (en op wat die lichaamstaal 
betekent) zorgen voor een betere 
communicatie.

Vooroordelen opsporen en uit de 
wereld werken
Aantonen hoe een geringe medische 
kennis (‘medische geletterdheid’) invloed 
kan hebben op de gezondheid, informatie 
inwinnen over de houding, de overtuiging 
en culturele normen met betrekking tot 
geneesmiddelen en de communicatie 
dienovereenkomstig aanpassen.

Therapietrouw van de patiënten 
evalueren: een strategie in 4 fasen
1. Open vragen stellen over de inname van 

de medicatie
2. Vermelden dat slechte therapietrouw een 

frequent probleem is en de patiënt niet 
meteen veroordelen

3. Expliciet uitleggen welke weerslag een 
slechte therapietrouw heeft op het 
nemen van een medische beslissing

4. Pas nadat u zo het terrein hebt 
voorbereid, mag u vragen of de 
patiënt niet af en toe vergeet zijn 
geneesmiddelen in te nemen
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Strategieën om de 
therapietrouw te 
verbeteren

•  Het behandelingsschema 
vereenvoudigen

•  Nuttige informatie en kennis 
overbrengen

•  Misvattingen en foutieve 
gedragingen opsporen en 
corrigeren

•  Vooroordelen uit de wereld 
werken

•  De therapietrouw van de 
patiënten evalueren

Naar Atreja A, et al. Medacapt  
Gen Med 2005;7:4.

Slechte therapietrouw is een universeel probleem, ook bij de behandeling van chronische pijn.  
Dat resulteert uiteraard in een minder goede controle van de pijn. En dat is jammer gezien de bewezen  
werkzaamheid van de huidige geneesmiddelen.

Referenties
1.“Drugs don’t work in patients who don’t take them.” former US Surgeon General C. Everett Coop 
2. Attal N, et al. European Journal of Neurology 2010 doi:10.1111/j.1468-1331.2010.02999.x
3. Argoff CE, et al. Mayo Clin Proc 2006;81(Suppl 4):S3-S11
4. Lindsay TJ, et al. Am Fam Physician 2010;82:151-8.
5. Broekmans S, et al. Eur J of Pain 2009;13:115-23.
6. Oladapo AO, et al. Clin Ther 2012;34:605-13.
7. van Dulmen S, et al. BMC Health Serv Res 2008;8:47.
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1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lyrica 25mg, 75 mg, 150mg en 300mg, harde capsules. 2.KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SA-
MENSTELLING. Elke harde capsule bevat respectievelijk 25mg,75 mg, 150mg en 300mg  pregabaline. Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke 
harde capsule van 25mg bevat 35mg lactosemonohydraat , een capsule van 75mg bevat ook 8,25 mg lactosemonohydraat. Elke harde capsule 
van 150mg bevat ook 16,50 mg lactosemonohydraat. Elke harde capsule van 300mg bevat ook 33 mg lactosemonohydraat. Voor de volledige 
lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3.FARMACEUTISCHE VORM Harde capsules. 25mg: wit-oranje, met opdruk “Pfi zer” op het bovenste deel 
en “PGN 25” op het onderste deel van de capsule in zwarte inkt. 75mg: wit-oranje, met opdruk “Pfi zer” op het bovenste deel en “PGN 75” op het 
onderste deel van de capsule in zwarte inkt. 150mg: wit, met opdruk “Pfi zer” op het bovenste deel en “PGN 150” op het onderste deel van de 
capsule in zwarte inkt. 300mg: wit-oranje, met opdruk “Pfi zer” op het bovenste deel en “PGN 300”op het onderste deel van de capsule in zwarte 
inkt. 4.1 Therapeutische indicaties. Neuropathische pijn. Lyrica is geïndiceerd voor de behandeling van perifere en centrale neuropathische 
pijn bij volwassenen.Epilepsie. Lyrica is geïndiceerd als adjuvante therapie bij volwassenen met partiële epilepsie met of zonder secundaire 
gegeneraliseerde aanvallen. Gegeneraliseerde angststoornis. Lyrica is geïndiceerd voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis 
(GAD) bij volwassenen. 4.2 Dosering en wijze van toediening. Dosering. Het doseringsgebied is 150 tot 600 mg per dag, te verdelen over 
twee of drie gelijke giften. Neuropathische pijn. De behandeling met pregabaline kan geïnitieerd worden met een dosering van 150 mg per 
dag verdeeld over twee of drie doses. Afhankelijk van de individuele reactie en tolerantie van de patiënt, kan de dosis na een periode van 3 tot 
7 dagen worden verhoogd tot 300 mg per dag, en indien nodig, worden verhoogd na een extra periode van 7 dagen tot een maximale dosis van 
600 mg per dag. Epilepsie. De behandeling met pregabaline kan worden geïnitieerd met een dosering van 150 mg per dag verdeeld over twee 
of drie doses. Afhankelijk van de individuele reactie en tolerantie van de patiënt, kan de dosis na 1 week worden verhoogd tot 300 mg per dag. 
Na een extra week kan de maximale dosis van 600 mg per dag worden bereikt. Gegeneraliseerde angststoornis. Het doseringsgebied is 150 tot 
600 mg per dag, te verdelen over twee of drie gelijke giften. De noodzaak om te behandelen dient regelmatig opnieuw geëvalueerd te worden. 
De pregabalinebehandeling kan geïnitieerd worden met een dosering van 150 mg per dag. Afhankelijk van de individuele reactie en tolerantie 
van de patiënt, kan de dosis na 1 week verhoogd worden tot 300 mg per dag. Na een extra week kan de dosis verhoogd worden tot 450 mg 
per dag. De maximale dosis van 600 mg per dag kan na nog een extra week worden bereikt. Stopzetten van de pregabalinebehandeling.Indien 
de behandeling met pregabaline stopgezet dient te worden, is het volgens het huidige klinische gebruik aanbevolen dit geleidelijk te doen over 
een periode van minstens 1 week, onafhankelijk van de indicatie (zie rubrieken 4.4 en 4.8). Nierfunctiestoornis.Pregabaline wordt hoofdzakelijk 
uit de systemische circulatie geëlimineerd door renale excretie als onveranderde stof. Aangezien de pregabalineklaring recht evenredig is met 
de creatinineklaring (zie rubriek 5.2), dient de dosisreductie bij patiënten met een nierfunctiestoornis op individuele basis te worden bepaald 
overeenkomstig de creatinineklaring (CLcr), zoals aangegeven in tabel 1, waarbij de volgende formule wordt gebruikt: : CL cr(ml/min) = [1.23 
x[140-leeftijd (jaren)] x gewicht (kg)/serumcreatinine (μmol/l)] (x 0.85 voor vrouwen). Pregabaline wordt effectief verwijderd uit het plasma door 
hemodialyse (50% van de stof in 4 uur). Bij hemodialysepatiënten dient de dagelijkse dosering pregabaline aangepast te worden op basis van de 
nierfunctie. Naast de dagelijkse dosering, dient een aanvullende dosis te worden gegeven onmiddellijk na elke 4 uur durende hemodialysebehan-
deling (zie tabel 1). Tabel 1: Pregabaline dosisaanpassingen op basis van de nierfunctie.

Creatinine-klaring (CL
cr
)

(ml/min)
Totale dagdosering pregabaline *

Doserings-
schema

Startdosering (mg/dag) Maximale dosering (mg/dag)

≥ 60 150 600 BID of TID

≥ 30 - < 60 75 300 BID of TID

≥ 15 - < 30 25 – 50 150 Eenmaal daags of BID

< 15 25 75 Eenmaal daags

Aanvullende dosis na hemodialyse (mg)

25 100 Enkelvoudige dosis+

TID = drie aparte doses, BID = twee aparte doses, * de totale dagelijkse dosering (mg/dag) dient te worden verdeeld zoals aangegeven bij het 
doseringsschema om het aantal mg per inname te verkrijgen, + de aanvullende dosis is een enkelvoudige supplementaire dosis.Leverfunc-
tiestoornis Bij patiënten met leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing noodzakelijk (zie rubriek 5.2). Pediatrische patiënten De veiligheid en 
werkzaamheid van Lyrica bij kinderen jonger dan 12 jaar en adolescenten (12 tot 17 jaar) zijn niet vastgesteld. De momenteel beschikbare ge-
gevens worden beschreven in rubriek 4.8, 5.1 en 5.2, maar er kan geen doseringsadvies worden gedaan. Oudere patiënten.Bij oudere patiënten 
kan een dosisreductie van pregabaline nodig zijn door een verminderde nierfunctie (rubriek 5.2). Wijze van toediening  Lyrica kan met of zonder 
voedsel worden ingenomen. Lyrica is alleen voor oraal gebruik. 4.3 Contra-indicaties. Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (een 
van) de in rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen). 4.8 Bijwerkingen. In het klinisch onderzoeksprogramma van pregabaline waren meer dan 
8900 aan pregabaline blootgestelde patiënten geïncludeerd, waarvan meer dan 5600 patiënten in dubbelblinde, placebo gecontroleerde studies. 
De vaakst gemelde bijwerkingen waren duizeligheid en slaperigheid. De bijwerkingen waren meestal mild tot matig in intensiteit. In alle gecon-
troleerde studies was de discontinueringsgraad door bijwerkingen 12% bij patiënten die pregabaline kregen en 5% bij patiënten die placebo 
kregen. De meest voorkomende bijwerkingen die resulteerden in stopzetting van de pregabalinebehandeling waren duizeligheid en slaperigheid. 

In tabel 2 hieronder staan alle bijwerkingen die optraden met een incidentie groter dan die van placebo en bij meer dan één patiënt, onderverdeeld 
per klasse en frequentie (zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100 tot < 1/10); soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100); zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1.000); zeer 
zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen 
gerangschikt naar afnemende ernst. De opgesomde bijwerkingen kunnen ook verband houden met het onderliggende ziektebeeld en/of gelijktij-
dig toegediende geneesmiddelen.  Tijdens de behandeling van centrale neuropathische pijn veroorzaakt door letsel van het ruggenmerg was de 
incidentie van bijwerkingen in het algemeen, CZS-gerelateerde bijwerkingen en in het bijzonder slaperigheid verhoogd (zie rubriek 4.4). Additio-
nele bijwerkingen die vanuit post-marketing ervaring gemeld zijn, worden in de onderstaande lijst cursief vermeld. Tabel 2. Bijwerkingen van 
pregabaline. Infecties en parasitaire aandoeningen. Vaak: nasofaryngitis. Bloed- en lymfestelselaandoeningen. Soms: neutropenie. 
Immuunsysteemaandoeningen. Soms: overgevoeligheid. Zelden: angio-oedeem, allergische reactie. Voedings- en stofwisselingsstoor-
nissen. Vaak: toegenomen eetlust. Soms: anorexia, hypoglykemie Psychische stoornissen. Vaak: euforie, verwarring, geïrriteerdheid, desori-
entatie, slapeloosheid, afgenomen libido. Soms: hallucinaties, paniekaanvallen, rusteloosheid, agitatie, depressie, teneergeslagenheid, verhoogde 
stemming, agressie, stemmingsschommelingen, depersonalisatie, moeilijk op woorden kunnen komen, abnormale dromen, toegenomen libido, 
anorgasmie, apathie. Zelden: disinhibitie. Zenuwstelselaandoeningen. Zeer vaak: duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn. Vaak: ataxie, abnorma-
le coördinatie, tremor, dysartrie, amnesie, geheugenstoornis, concentratiestoornis, paresthesie, hypoesthesie, sedatie, evenwichtsstoornis, lethar-
gie. Soms: syncope, stupor, myoclonus, verlies van bewustzijn, psychomotorische hyperactiviteit, dyskinesie, posturale duizeligheid, intentie-tre-
mor, nystagmus, cognitieve functiestoornis, geestelijke stoornis, spraakstoornis, hyporefl exie, hyperesthesie, brandend gevoel, ageusie, malaise. 
Zelden: toevallen, parosmie, hypokinesie, dysgrafi e. Oogaandoeningen. Vaak: wazig zien, diplopie. Soms: perifeer gezichtsverlies, abnormaal 
zien, oogzwellingen, gezichtsvelddefecten, verminderde gezichtsscherpte, oogpijn, asthenopie, fotopsie, droge ogen, verhoogde traanvorming, 
oogirritatie. Zelden: verlies van het gezichtsvermogen, keratitis, oscillopsie, afwijkende visuele diepteperceptie, mydriasis, strabisme, visuele hel-
derheid. Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen. Vaak: vertigo. Soms: hyperacusis. Hartaandoeningen. Soms: tachycardie, eerstegraads 
atrioventriculair blok, sinusbradycardie, congestief hartfalen. Zelden: QT-verlenging, sinustachycardie, sinus-aritmie. Bloedvataandoeningen. 
Soms: hypotensie, hypertensie, opvliegers, blozen,  perifere kou. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen. Soms: 
dyspnoe, epistaxis, hoesten, verstopte neus, rhinitis, snurken.  droge neus. Zelden: longoedeem, toegeknepen keel. Maagdarmstelselaandoe-
ningen. Vaak: braken, misselijkheid constipatie, diarree,  fl atulentie, abdominale distensie, droge mond. Soms: gastro-oesofagale refl uxaandoe-
ning, toegenomen speekselproductie, orale hypoestesie. Zelden: ascites, pancreatitis, gezwollen tong, dysfagie. Huid- en onderhuidaandoe-
ningen. Soms: papuleuse huiduitslag, urticaria, hyperhidrose, jeuk. Zelden: syndroom van Stevens-Johnson, angstzweet. Skeletspierstelsel- en 
bindweefselaandoeningen. Vaak: spierkramp, artralgie, rugpijn, pijn in ledematen, cervicaal spasme. Soms: zwelling van gewrichten, myalgie, 
spiercontracties, nekpijn, spierstijfheid. Zelden: rabdomyolyse. Nier- en urinewegaandoeningen. Soms: urine-incontinentie, dysurie. Zelden: 
nierfalen, oligurie, urineretentie. Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen. Vaak: erectiele disfunctie. Soms: seksuele disfunctie, ver-
traagde ejaculatie, dysmenorroe, pijn in de borst. Zelden: amenorroe, galactorroe, groter worden van de borsten, gynaecomastie. Algemene 
aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen. Vaak: perifeer oedeem, oedeem, abnormale gang, vallen, een dronken gevoel hebben, 
zich abnormaal voelen, vermoeidheid. Soms: gegeneraliseerd oedeem, gezichtsoedeem, beklemd gevoel op de borst, pijn, koorts, dorst, koude 
rillingen, asthenie Onderzoeken. Vaak: Gewichtstoename. Soms: verhoogd creatinine fosfokinase in het bloed, verhoogd alanine aminotrans-
ferase, verhoogd aspartaat aminotransferase, verhoogd glucose in het bloed, afname van het aantal bloedplaatjes, verhoogd creatinine in het 
bloed, verlaagd kalium in het bloed, gewichtsafname. Zelden: afname van het aantal witte bloedcellen. Na stopzetting van korte- en langetermijn-
behandelingen met pregabaline zijn abstinentieverschijnselen waargenomen bij sommige patiënten. De volgende bijwerkingen zijn gemeld: sla-
peloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, angst, diarree, griepsyndroom, convulsies, zenuwachtigheid, depressie, pijn, hyperhidrose en duizeligheid, 
wat mogelijk doet denken aan fysieke afhankelijkheid. De patiënt dient hiervan op de hoogte gebracht te worden bij het begin van de behandeling. 
Er zijn gegevens die doen vermoeden dat de incidentie en ernst van de abstinentieverschijnselen na het staken van een langdurige behandeling 
met pregabaline, dosisgerelateerd kunnen zijn. Pediatrische patiënten.Het veiligheidsprofi el van pregabaline in twee onderzoeken met kinderen 
(onderzoek naar farmacokinetiek en verdraagbaarheid, n=65; 1-jarig open-label vervolgonderzoek naar veiligheid, n=54) was vergelijkbaar met 
het profi el in de onderzoeken met volwassenen (zie rubriek 4.2, 5.1 en 5.2).  Melding van vermoedelijke bijwerkingen. Het is belangrijk om na 
toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het 
geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BREN-
GEN. Pfi zer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Verenigd Koninkrijk. 8.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN 
DE HANDEL BRENGEN. EU/1/04/279/001-005, EU/1/04/279/026, EU/1/04/279/036, EU/1/04/279/011-013, EU/1/04/279/027, 
EU/1/04/279/030, EU/1/04/279/038, EU/1/04/279/045 9. DATUM VAN EERSTE VERLENGING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN 
DE VERGUNNING. Datum van eerste verlening van de vergunning: 06 juli 2004, Datum van laatste verlenging: 06 juli 2009. 10.DATUM VAN 
HERZIENING VAN DE TEKST: 03/2017. Geneesmiddel op voorschrift. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op 
de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu/).
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Ook in grote verpakking

LYRICA® 75mg�x�200

Vind het volledige programma 
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Publieksprijs vanaf 1/1/2017

25mg 100 caps B/Af ‡ 16,15€

75mg 14 caps
56 caps
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D
B/Af ‡

B/Af ‡

19,33€
20,86€
50,13€

150mg 14 caps
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200 caps

D
B/Af ‡

B/Af ‡

32,12€
21,68€
86,78€

300mg 14 caps
56 caps#

200 caps200 caps

D
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45,37€
44,53€

125,41€
# alignering effectief maart 2017. ‡ Af in geval van epilepsie 

(remgeld gelijk aan 0 € voor geneesmiddelen in Af)

Voor informatie met betrekking tot de veiligheid van ons product, gelieve de bijgevoegde bijsluiter te raadplegen.
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H et woord ‘drone’ komt uit het 
Engels en betekent hommel. 
Ook in zwang zijn de afkortin-

gen UAS (unmanned aerial system), 
UAV (unmanned aerial vehicle) en RPAS 
(remotely piloted aircraft system).

Zelfs met defibrillator
Aan toepassingen in de medische 
wereld geen gebrek: 
• Transport geneesmiddelen, 

medische benodigdheden naar zware 
ongevallen of rampen, 

• tegengif of andere zelden gebruikte 
medicijnen op moeilijk te bereiken 
plaatsen brengen, 

• plasma en bloedplaatjes naar een 
ziekenhuis transporteren dat deze 
producten niet op voorraad heeft, 

• labmonsters van kleine ziekenhuizen 
of klinieken naar regionale laboratoria 
brengen, 

• voorschriften voor patiënten die het 
huis niet uit kunnen, 

• medicijnen voor patiënten op 
offshore schepen

• transport organen voor 
transplantatie…

Drones kunnen zelfs een mini-
ambulance of een defibrillator dragen.

Bereik
Gemiddeld kan een drone tussen de 
10 à 30 minuten vliegen, afhankelijk 
van onder meer het gewicht. Auto-
noom vliegen, dus zonder piloot, is 
net zoals automatisch vliegen ook al 
mogelijk. Via gps-coördinaten en sen-
se-and-avoid-technologie, waarbij er ook 
aan collision detection wordt gedaan, 
kan een drone perfect een vooraf uitge-
stippelde route vliegen en op gezette lo-
caties een handeling uitvoeren. Wettelijk 
gezien is dit nog niet mogelijk.
Zeker in militaire toepassingen kunnen 
drones honderden kilo’s transporteren. 
Op Droneport (testsites in Sint-Truiden) 
worden er vandaag passagierdrones ge-
test die 80kg moeten kunnen verplaatsen.

Fixed wing drones kunnen hogere snel-
heden halen dan multirotors, die een 
maximumsnelheid halen tussen 50 à 
70km/u (meestal zonder apparatuur). 
Racedrones (ook multirotor) zijn ve-
derlicht en gaan dan weer vlot over de 
100km/u. 

Drone vs. ambulance
Een drone voor professioneel gebruik 
wordt al snel een grote investering: dui-
zenden euro’s, maar het kan de moeite 
lonen. Een drone met defibrillator is veel 
sneller ter plaatse dan een ambulance, 
wat de overlevingskansen van mensen 
met een hartstilstand gevoelig kan ver-
beteren. Elke minuut zonder reanimatie 
en defibrillatie verlaagt de overlevings-
kans met 10%. 
Uit onderzoek van het Karolinska Insti-
tutet in Stockholm blijkt dat een drone 
over een vlucht van 3 kilometer 5 minu-
ten en 21 seconden doet. Een ambulance 
is voor een vergelijkbare afstand 22 mi-
nuten onderweg. “Als we de tijd tussen 
een hartstilstand en de defibrillatie met 
een paar minuten kunnen terugbrengen, 
kunnen we elk jaar honderden levens 
redden”, aldus Jacob Hollenberg van het 
Karolinska Institutet.
Volgens de onderzoekers moeten er nog 
wel enkele hobbels worden genomen 
voordat drones daadwerkelijk worden 
ingezet. “Er zijn verdere testvluchten, 
technische ontwikkeling en integratie 
van de hulpdiensten en luchtvaartauto-
riteiten nodig”, stellen ze. Ook moet nog 
verder onderzocht worden hoe goed 
omstanders zijn in reanimatie, in verge-
lijking met professionele hulpverleners.

Drones binnenin een 
ziekenhuis
Een drone, ontwikkeld door studenten 
van de Technisch Universiteit van Eind-
hoven (NL), zal in het Máxima Medisch 
Centrum van de stad medicijnen en 
bloedzakken bezorgen. Deze drone kan 
autonoom binnenshuis vliegen. 

Omdat zijn propellers zijn afgeschermd 
en hij uitwijkt voor obstakels – zoals 
mensen in de gang – is hij volgens de 
makers niet gevaarlijk. Door sensoren in 
de hoeken weet de drone waar hij zich 
bevindt. Zo worden ook obstakels zoals 
mensen en kasten waargenomen. Het 
idee is om gangen en kamers van het 
ziekenhuis van deze sensoren te voor-
zien, waarna de drone van plek A naar 
B bijvoorbeeld snel een bloedzak kan 
bezorgen.
Het idee is dat het toestel de komende 
jaren simpele taken uitvoert zoals medi-
cijntransport. Een medewerker geeft de 
objecten aan, waarna de drone ze naar de 
patiënt brengt. Door deze hand-en-span-
diensten moeten verpleegkundigen 
meer tijd krijgen om zich te richten op de 
verzorging van patiënten.
Uiteindelijk moet de drone ook patiën-
ten kunnen helpen door bijvoorbeeld 
te reageren op commando’s, zoals de 
verwarming hoger of lager zetten of de 
lichten aan- of uitdoen. Deze simpele, 
maar tijdrovende taken worden nu door 
verpleegkundigen uitgevoerd.

Wat met de wetgeving?
Het komt almaar vaker voor: een drone 
die dreigt te botsen met een commerci-
eel vliegtuig of een helikopter. Om het 
luchtruim veilig te houden, heeft de Ant-
werpse start-up Unifly, aanwezig op het 
event Commercial UAV Expo te Brussel, 
software ontwikkeld om drones in de 
lucht te lokaliseren.
Maar wat zegt de wetgeving? Op Eu-
ropees niveau komt er schot in de 
zaak. Tegen midden 2018 zijn Europese 
richtlijnen mogelijk. Voor het ogenblik 
zijn er bijna evenveel wetgevingen als 
lidstaten… Ons land publiceerde een 
drones-KB op 15 april van vorig jaar. 
Samengevat: recreatief gebruik mag 
tot 10 meter hoogte, zonder enige op-
leiding enkel met toestemming van de 
grondeigenaar. Dit met een toestel tot 
maximaal 1kg. Wie hoger wil vliegen 
(of met een zwaarder toestel) dient een 

theoretische opleiding te volgen en 
praktisch examen af te leggen (klasse 
2 en klasse 1A en 1B).
Het kabinet van minister van Mobiliteit, 
François Bellot, liet ons weten dat er 
geen specifieke federale wetgeving be-
staat voor de inzet van medische drones. 
Soms vallen deze medische toepassin-
gen eventueel onder artikel 3, § 1, 2°, van 
het RPAS-KB (State Aircraft), maar in dat 
geval bestaat er nog minder wetgeving. 
Zeer recent (15 juni 2017) heeft de minis-
ter verklaard te willen investeren in de 
versterking van de administratie van de 
FOD Mobiliteit, bevoegd voor de toepas-
sing van de regels omtrent het gebruik 
van drones. ❚

Frans De KuysscheJS
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Er vliegt een drone door de gang
Sinds een paar jaren 
worden drones in de 

medische sector getest 
en zelfs gebruikt. Maar 

zou het ook mogelijk zijn 
binnen het ziekenhuis?

BEROEPSNIEUWS

M et de VertiKUL, zijn 
allereerste drone-
experiment uit 2014, 

toonde ingenieur Bart Theys al 
aan dat je de vliegtuigjes kan 
inzetten om kleine pakketjes van 1 
kilogram af te leveren. De nieuwe 
en verbeterde CargoCopters 
kunnen nog grotere ladingen 
aan en zijn bovendien nuttig 
bij ziekenhuisinterventies of 
surveillanceopdrachten, meldt de 
Campuskrant.
Met de gemeente Heist-op-den-
Berg werken Theys en zijn team 
samen voor de ontwikkeling 
van een ambulancedrone. “Die 
gemeente is tamelijk groot en 
ziekenhuizen liggen erg ver uit 
de buurt. Mug-ziekenwagens 
arriveren er doorgaans na 
twaalf minuten. Voor wie een 
hartstilstand krijgt, is dat meestal 
te laat. Onze drones vliegen met 
een snelheid van 120km/u en 
kunnen worden uitgerust met een 
camera en draagbare defibrillator. 
Binnen enkele minuten kan de 
drone op de gewenste locatie zijn 
en zo dus mensenlevens redden.”

Ambulancedrone: 
experiment in  
Heist-op-den-BergEen gemedicaliseerde drone zal meer en meer toepassingen kennen.
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W ielrenners die zwaar vallen 
en daarna lang moeten re-
valideren of aan de gevol-

gen van de val overlijden, er zijn helaas 
voorbeelden genoeg van. De Belgische 
wielerbond overlegde daarom met on-
der andere renners en ploegleiders om 
te peilen naar de behoeften vanuit het 
peloton en stelde een veiligheidscoör-
dinator aan. “Het gaat niet alleen om 
preventie, maar ook over opleiding om 
voorbereid te zijn als er zich een urgen-
tie voordoet in een wedstrijd, en om te 
weten welk materiaal er dan aanwezig 
moet zijn”, zegt Tom Van Damme, voorzit-
ter van de Belgische Wielerbond.

“We kregen als arts allemaal een oplei-
ding”, zegt dr. Tom Teulingkx, lid van de 
medische commissie, “maar we kunnen 
zowel technisch als theoretisch nog ver-
betering aanbrengen. We willen beter 
opgeleide artsen aan de start van wed-
strijden. De volgende maanden wordt 
duidelijk hoe dat gradueel uitgewerkt zal 
worden, in 2018 eerst voor profwedstrij-
den, daarna bij UCI-wedstrijden en wed-
strijden van de nationale ploegen.”

Het symposium Safety First, dat op 24 
juni plaatsvond, vormde een eerste aan-
zet en liet naast medische experts ook 
een verzekeringsexpert aan het woord.
Snel en correct ingrijpen is van levens-
belang als een of meerdere renners in 
een wedstrijd dringende medische hulp 
nodig hebben. “De mortaliteit bij een fi-
brillatie neemt met 10% per minuut toe. 
Dus kunnen artsen vaak het verschil ma-
ken tussen leven of dood”, zegt dr. Gerrie 
Vandermieren, chirurg en urgentiearts 
Spoedgevallen AZ Dimpna Geel. Wees 
op zo’n moment enkel afhankelijk van 
klinische, zintuiglijke waarneming, luidt 
zijn boodschap. “Dus geen stethosco-
pen, geen bloeddruk- of saturatieme-
ters, maar kijken, voelen en luisteren. Je 
moet heel veel acties ondernemen in het 
begin zonder tijd te verliezen, dus twijfel 
ook nooit.”

Postcommotiosyndroom
In geval van een hersenschudding – een 
fietshelm biedt bescherming tegen een 
hoofdtrauma, niet tegen een commotio 
– is de diagnose niet altijd eenvoudig, 

verduidelijkte dr. Maarten Dewil, neuro-
loog Imaldaziekenhuis Bonheiden. Een 
hersenschudding hoeft niet noodzakelijk 
gepaard te gaan met bewustzijnsverlies 
en de symptomen zijn niet altijd onmid-
dellijk duidelijk of van lange duur. “Het 
belang van screening van patiënten na 
een hersenschudding is nodig om lange-
termijnafwijkingen te detecteren. Er zijn 
heel wat studies die aantonen dat er dui-
delijk meetbare fysiologische afwijkin-
gen zijn na een eenmalige hersenschud-
ding. In een aantal hersengebieden is er 
volumeafname van de grijze en de witte 
stof meetbaar. Dus een eenmalige lichte 
hersenschudding is niet zomaar een ba-
naal iets om naast ons neer te leggen. 
We moeten er ons rekenschap van ge-
ven dat zulke fysiologische veranderin-
gen onder de oppervlakte plaatsvinden.”
Wanneer kan iemand weer aan het dage-
lijkse leven deelnemen of herbeginnen 
met sporten? “Klassiek wordt aangeno-
men dat na een of twee weken de mees-
te symptomen zijn opgeklaard. Maar het 
is niet uitzonderlijk dat patiënten lang 
last blijven hebben van een migraine-
type hoofdpijn of van concentratie- en 

aandachtsstoornissen, die we bundelen 
onder de term chronisch postcommo-
tiosyndroom. Hoe hoger je score op de 
klachtenschaal na een hersenschudding, 
hoe groter de kans op een trager herstel 
en postcommotionele hoofdpijn. Als 
we iemand tijdens dat interval opnieuw 
blootstellen aan een potentieel hersen-
trauma wordt het risico op langdurige 
schade des te groter.”

Hitte-index
Met bijzondere omstandigheden, i.e. de 
extreme hitte, moest worden rekening 
gehouden tijdens het voorbije WK in 
Qatar. Het medisch begeleidend team 
van Belgian Cycling, o.l.v. dr. Kris Van 
der Mieren, bereidde de renners van 
de Belgische nationale ploegen daarop 
voor en begeleidde hen ook tijdens en 
na het kampioenschap. Onder andere 
op basis van de hitte-index, de combi-
natie van warmte en luchtvochtigheid, 
die voor medische doeleinden relevan-
ter is dan de temperatuur op zich. “Het 
is ook belangrijk om hyperthermie en 
koorts te onderscheiden”, was een van 
de opmerkingen van dr. Van der Mieren. 
“Koorts is een resetting van je lichaam-
stemperatuur, hyperthermie is gewoon 
een exogene temperatuursverhoging 
door inspanning bijvoorbeeld, er wordt 
dan niets gereset. Dus je geeft in zo’n ge-
val ook beter geen paracetamol, dat zou  
alleen maar symptomen maskeren.”

Ook niet onbelangrijk bij de medische be-
geleiding van wielrenners is de verzeke-
ring van de arts, vermits de dekking poten-
tieel in het gedrang komt als een huisarts 
optreedt als wedstrijdarts of als het gaat 
om een willekeurige fietser dan wel om 
een renner met naam en faam. Het advies 
van Luc Lemoine (Concordia) was dan 
ook helder. “Een doorlichting en periodiek  
nazicht van de polis is noodzakelijk.” ❚

Raoul De GrooteJS
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Naar een beter begeleide wielersport
Aan de vooravond van het 

BK Wielrennen hield de 
medische commissie van 
de Belgische wielerbond 
een symposium rond de 
veiligheid van de sport.
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I s het nog interessant om een ven-
nootschap op te richten met het oog 
op loonoptimalisatie? Onze drie ge-

sprekspartners antwoorden positief, zij 
het dan met de nodige nuance: Pierre- 
François Coppens, fiscaal consulent en 
jurist in La Hulpe, Geoffroy Steyt, CEO 
van het Brusselse Progentis (vermo-
gensbeheer), en Damien Titeux, aan het 
hoofd van het boekhoud- en belasting-
advieskantoor BCFT in Gembloux.

De regeringen Di Rupo en Michel 
voerden een aantal maatregelen 
door die gevolgen hebben voor de 
klassieke vergoedingsmechanismen 
van bedrijfsleiders. Welke 
veranderingen zijn het meest 
pijnlijk?

Pierre-François Coppens: “De regering 
Di Rupo heeft het op drie fronten moei-
lijker gemaakt voor vennootschappen. 
In de eerste plaats de verhoging van 
de roerende voorheffing, die van 15% 
op 21% en vervolgens op 25% werd 

gebracht. De regering Michel deed 
er nog een schepje bovenop en 

bracht het tarief in twee stappen 
op 30%, waarmee het innen 

van dividenden danig wordt 
afgestraft. 
De tweede ingreep door de 
regering Di Rupo betrof het 
voordeel van alle aard (VAA) 
voor het gratis ter beschik-
king stellen van een gebouw. 
Wanneer de vennootschap 

een gebouw bezit en het niet 
beroepsmatige gedeelte ter 

beschikking stelt van de bedrijfs-
leider, dan wordt dit beschouwd 

als een voordeel in natura: de fisca-
le last werd onder Di Rupo nagenoeg 

verdubbeld, wat bepaalde van mijn klan-
ten dwong om ofwel het gebouw terug 
te kopen van hun vennootschap, ofwel 
de vennootschap te ontbinden om het 
gebouw te verwerven – twee kostelijke 
oplossingen.  
Tot slot schafte de regering Di Rupo het 
mechanisme af van de pensioenvoorzie-
ning die de vennootschap aanlegt voor 
de bedrijfsleider met een voordelig tarief 
van 16,5% op het moment van de pensi-
onering. De enige optie die vandaag rest 
is de groepsverzekering.”
Damien Titeux: “U had het net over het 
VAA in verband met een onroerend 
goed, maar algemener werd er aan alle 
types van voordelen in natura geknab-
beld. Het meest courante is het VAA voor 
de bedrijfswagen, dat nu veel zwaarder 
belast wordt dan in het verleden.”

Dit gezegd zijnde, is het op het 
niveau van de vergoeding nog 
interessant om via een vennootschap 
te werken?

Geoffroy Steyt: “Ik zou willen benadruk-
ken dat het niet noodzakelijk opportuun 
is voor een arts of elk ander vrij beroep 
om zijn activiteit uit te oefenen in een 
vennootschap. Daarentegen is het zo dat 
als natuurlijk persoon deze arts slechts 
één instrument ter beschikking heeft voor 
loonoptimalisatie: het VAPZ (vrij aanvul-
lend pensioen voor zelfstandigen). 
Het oprichten van een vennootschap heeft 
pas zin wanneer de winsten aangroeien 
en het mogelijk wordt cash op te nemen 
tegen een lager belastingtarief dan als na-
tuurlijk persoon. Na enkele jaren praktijk 
zou de arts zijn patiënteel aan zijn vennoot-
schap kunnen verkopen. Als privépersoon 
zal dit enkel worden onderworpen aan een 
belasting van 33%. De nieuwe vennoot-
schap zou dit bedrag kunnen afschrijven 
en tegelijk profiteren van een voorheffing 
van 15% in plaats van 30% indien wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor een 
verminderde voorheffing (ziekenhuisart-
sen kunnen geen gebruik maken van dit 
voordeel). Het meest opportune moment 
om over te gaan in vennootschap moet 
geval per geval worden bekeken.”

P.-F.C.: “Hoewel de fiscale duimschroeven 
de voorbije jaren danig werden aange-
draaid, blijft het oprichten van een ven-
nootschap interessant. Maar zaligmakend 
is het inderdaad niet. Persoonlijk kijk ik 
altijd eerst naar de liquiditeitsbehoeften 
van de cliënt. Als zijn omzet 150.000 euro 
bedraagt en hij zijn liquiditeitsbehoefte 
op 100.000 euro raamt, zou het vanuit fis-
caal oogpunt niet verstandig zijn om naar 
een vennootschap te gaan. Als de cliënt 
daarentegen beschikt over voldoende 
persoonlijke middelen of als zijn liqui-
diteitsbehoeften lager zijn, dan kan een 
vennootschap wel voordelig zijn.” 

Welke instrumenten voor 
loonoptimalisatie zijn er nog in het 
kader van een vennootschap? 

D.T.: “Het mechanisme waarvan ik het 
vaakst gebruik maak, is de liquidatiere-
serve. Hiermee kan de jaarwinst onder-
gebracht worden in een reserve die ex-
clusief bestemd is voor de toekomstige 
liquidatie van de vennootschap. De voor 
de liquidatiereserve bestemde bedragen 
worden onmiddellijk belast aan 10% en 
zijn vrijgesteld van belasting bij de liqui-
datie. Na vijf jaar is het wel mogelijk om 
cash op te nemen uit deze reserve, mits 
een bijkomende belasting van 5%. JS
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Ondanks de fiscale 
maatregelen van de 
regeringen Di Rupo 

en Michel, beschikken 
artsen die hun activiteit in 
vennootschap uitoefenen 

nog steeds over een aantal 
interessante mechanismen 
voor loonoptimalisatie. Drie 
experts werpen hun licht op 

de mogelijkheden… 

FINANCE

Loonoptimalisatie:
meer armslag via een vennootschap?

“De 
vennootschap 

is interessant dankzij 
de verscheidenheid aan 

technieken waarvan kan worden 
gebruikgemaakt om cash op te 
nemen. Geen enkele biedt een 
indrukwekkend voordeel, maar 
een combinatie ervan kan wel 

winstgevende resultaten 
opleveren.” Pierre-
François Coppens
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Het is dus een uiterst 
voordelig instrument.”
G.S.: “Het tweede vaak ge-
bruikte instrument is de individuele 
pensioentoezegging (IPT), een levensver-
zekering die door de vennootschap wordt 
afgesloten ten gunste van de bedrijfslei-
der. De premies van de IPT worden door 
de vennootschap betaald en de uiteinde-
lijke aanslagvoet voor de begunstigde 
is 10% op 65 jaar. De keerzijde van de 
medaille is dat het kapitaal geblokkeerd 
is tot de pensioenleeftijd. Uitgezonderd – 
en daar wordt het interessant – in het ge-
val dat de bedrijfsleider als privépersoon 
investeert in onroerend goed. Op dat 
moment kan hij alle of een deel van de in 
het kader van de IPT gestorte bedragen 
benutten zonder fiscaal afgestraft te wor-
den. De regering bestudeert een uitbrei-
ding van de IPT voor zelfstandigen als 
natuurlijk persoon, maar zoals het ont-
werp momenteel wordt opgesteld, denk 
ik niet dat we ons aan al te veel moeten 
verwachten…”
P.-F.C.: “De vennootschap is interessant 
dankzij de verscheidenheid aan tech-
nieken waarvan kan worden gebruikge-
maakt om cash op te nemen. Geen en-
kele biedt een indrukwekkend voordeel, 
maar een combinatie ervan kan wel 
winstgevende resultaten opleveren. 

De liquidatiereser-
ve en de IPT worden 

vaak gebruikt, maar er 
zijn ook de dagelijkse ver-

goedingen voor professio-
nele verplaatsingen (per diem), 

de groepsverzekering of nog de ver-
huur aan de vennootschap van medisch 
of kantoormateriaal. 

Raadt u uw cliënten ook minder 
courante technieken aan om tegen 
een voordelig tarief cash uit de 
vennootschap te halen?

P.-F.C.: “Ik adviseer ook het mechanisme 
van de auteursrechten, want men hoeft 
geen Hugo Claus te zijn om van deze 
techniek gebruik te maken! Het begrip 
origineel werk moet in de ruime zin wor-
den geïnterpreteerd: in het geval van een 
arts kan het gaan op een PPT voor een 
conferentie, een website of een blog, 
wetenschappelijke publicaties, enz. Het 
interessante aan dit mechanisme is dat 
het om aftrekbare beroepskosten gaat 
voor de vennootschap, terwijl de auteur 
– de bedrijfsleider dus – alleen een roe-
rende voorheffing van 15% verschuldigd 
is. Bovendien kan op de eerste schijf (tot 
15.660 euro) een kostenforfait van 50% 
worden toegepast, wat de reële aanslag-

voet terugbrengt 
tot 7,5%. Op de vol-
gende schijf is een 
kostenforfait van 25% 
van toepassing (van 
15.660 tot 31.320 euro). 
Voor deze techniek moet tussen 
de vennootschap en de bedrijfsleider een 
officiële overeenkomst worden opge-
steld. Die kan beveiligd worden met een 
ruling. Voor artsen raad ik aan om niet bo-
ven de drempel van 25.000 euro per jaar 
te gaan, wat toch bijna 22.000 euro netto 
oplevert!”
G.S.: “Nog een mogelijke techniek is dat 
de bedrijfsleider een lening toekent aan 
de vennootschap, bijvoorbeeld met een 
intrestvoet van 5,5%. Deze passieve reke-
ning-courant is een interessante manier 
om de bedrijfsleider een bijkomende ver-
goeding toe te kennen, maar hier dienen 
een aantal regels nageleefd te worden. 
Zo mag de fiscaal aftrekbare lening niet 
meer bedragen dan het bedrag van het 
eigen vermogen van de vennootschap.”
D.T.: “Ik werk geregeld met een Brusselse 
firma die van de belastingadministratie 
groen licht kreeg om een financieel pro-
duct te verdelen voor het optimaliseren 
van cashopnames zonder excessieve be-
lastingdruk. Concreet biedt de vennoot-
schap kosteloos opties op aandelen van 
een bevek. De bedrijfsleider ondergaat 
een aanslag van 30%, maar deze is be-
vrijdend en definitief. Het volgende jaar 
heeft de bedrijfsleider de mogelijkheid 
om zijn opties te verkopen en de meer-
waarde is belastingvrij. Mochten de beur-
zen dalen, dan kan hij zijn opties behou-
den tot het volgende jaar.” (N.v.d.r.: over 
dit product zullen we het in een volgend 
nummer hebben).

Is vastgoed nog een interessant 
instrument? 

G.S.: “De arts die eigenaar is van een 
onroerend goed kan een deel verhuren 
aan zijn vennootschap voor de uitoefe-
ning van zijn beroep. Hij ontvangt hier-
voor een huur en een vergoeding voor 
verwarming en elektriciteit. Het betreft 
een vorm van indirecte vergoeding. Hij 
kan via zijn vennootschap ook investeren 
in opbrengstvastgoed. Als de vennoot-
schap de volle eigendom koopt, dan zijn 
de registratierechten en de btw ten laste 
van de vennootschap en kan het goed 
worden afgeschreven. Om vastgoed te 
kopen bestaan overigens nog varianten.”

Hoe zit het precies met de 
techniek om de vennootschap een 
gebouw te laten kopen en zelf de 
naakte eigendom van het goed te 
verwerven?

P.-F.C.: “Het gaat 
dan over een opde-
ling van het eigen-

domsrecht: er wordt 
een onderscheid 

gemaakt tussen het 
vruchtgebruik (verwor-

ven door de vennootschap) 
en de naakte eigendom (die 

in handen blijft van de bedrijfslei-
der). Hier is het echter opletten geblazen, 
want de vrije beroepen worden door de 
fiscus geviseerd voor dit soort construc-
ties doordat er wel eens misbruik ge-
maakt werd van de waardering van het 
vruchtgebruik. Een vruchtgebruik dat op 
300.000 euro wordt gewaardeerd voor 
een gebouw van 400.000 euro, dat zal 
niet meer door de mazen glippen. De 
belastingadministratie zal deze bereke-
ning als te voordelig beoordelen en als 
ze het vruchtgebruik tot bijvoorbeeld 
200.000 euro corrigeert, dan wordt de 
andere 100.000 euro ten aanzien van de 
bedrijfsleider belast als vergoeding. Een 
pijnlijke ervaring! Ik raad deze techniek 
nog aan mijn cliënten aan, maar met de 
nodige omzichtigheid.”

Verwacht u voor de komende jaren 
nog maatregelen die het minder 
interessant zullen maken om naar 
een vennootschap te gaan met het 
oog op loonvoordeel?

G.S.: “In België hebben de beleidsma-
kers de kwalijke gewoonte om op korte 
termijn te redeneren en om maatrege-
len door te drukken die snel de staats-
kas kunnen spijzen. Door het atypische 
karakter zou het mij dan ook niet verba-
zen mocht de liquidatiereserve op een of 
andere dag afgeschaft worden.”
P.-F.C.: “Tegelijk denk ik dat er ook mag 
uitgekeken naar nieuwe fiscale maatre-
gelen die gunstig zullen zijn voor kmo’s, 
maar er komt (tergend) traag schot in 
de zaak. De regering Michel had een pa-
rallelle beweging van verhoging van de 
roerende voorheffing en verlaging van 
de vennootschapsbelasting beloofd. Pas 
nu begint men over dit tweede deel te 
praten, met een mogelijke verlaging van 
de VenB tot 20% voor kmo’s, maar naar 
wat ik verneem, moet er nog een lange 
weg worden afgelegd. Het beleid mag 
absurd genoemd worden in die zin dat 
de verhoging van de roerende voorhef-
fing naar 30% uiteindelijk voor een ver-
lies van fiscale inkomsten heeft gezorgd. 
En daarmee wordt het adagium dat te 
veel belasting de belasting doodt eens 
te meer bevestigd.” ❚

Albin Wantier

“Door het 
atypische karakter 

zou het mij niet 
verbazen mocht de 

liquidatiereserve op een 
of andere dag worden 
afgeschaft.” Geoffroy 

Steyt

Loonoptimalisatie:
meer armslag via een vennootschap?

“Er werd aan alle types 
van voordelen in natura 
geknabbeld.” Damien 

Titeux
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As the first disease-modifying treatment for ADPKD 
(autosomal dominant polycystic kidney disease), 
JINARC® (tolvaptan) reduces kidney growth, renal 
function decline and the risk of pain-related events, 
compared with placebo.2

For ADPKD patients with stage 1–3 CKD  
and evidence of rapidly progressing disease,2  
there’s finally a treatment that slows the 
development of cysts.3

Finally, hope  
for families  
with ADPKD1

JINARC®  (tolvaptan)
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT: JINARC 15mg, 30mg, 
60mg ou 90mg comprimés, COMPOSITION QUALITATIVE 
ET QUANTITATIVE: Chaque comprimé contient 15mg, 30mg, 
60mg ou 90mg de tolvaptan. FORME PHARMACEUTIQUE: 
Comprimé. INDICATIONS THERAPEUTIQUES: JINARC est 
indiqué pour ralentir la progression du développement des 
kystes et de l’insuffisance rénale dans la polykystose rénale 
autosomique dominante (PKRAD) chez l’adulte atteint d’une 
MRC de stade 1 à 3 à l’initiation du traitement, avec des 
signes d’évolution rapide de la maladie. POSOLOGIE ET MODE 
D’ADMINISTRATION: Le traitement par tolvaptan doit être 
instauré et suivi par des médecins expérimentés dans la prise 
en charge de la PKRAD et possédant une compréhension 
approfondie des risques du traitement par tolvaptan, y compris 
l’hépatotoxicité et les exigences de surveillance. Posologie: 
JINARC doit être administré deux fois par jour fractionné en 
45mg+15mg, 60mg+30mg ou 90mg+30mg. La dose du 
matin: Au réveil, au moins 30 minutes avant le petit-déjeuner. 
La seconde dose quotidienne: 8 heures plus tard, avec ou sans 
nourriture. Titration de la dose: La dose initiale est de 60mg par 
jour (fractionnée en 45mg+15mg) progressivement augmentée 
pour arriver à 90mg par jour (fractionnée en 60mg+30mg), 
puis à 120mg par jour (fractionnée en 90mg+30mg), si tolérée, 
avec un intervalle d’au moins une semaine entre chaque 
augmentation de dose. Les patients peuvent réduire la dose en 
fonction de la tolérance. Les patients doivent être maintenus à 
la dose maximale tolérée de tolvaptan. Ajustement de la dose 
chez les patients prenant des inhibiteurs puissants du CYP3A: 
Les doses doivent être réduites. Insuffisance hépatique légère/
modérée: Aucun ajustement n’est nécessaire. Insuffisance 
hépatique sévère: Surveiller régulièrement. Insuffisance rénale: 
Pas nécessaire d’ajuster la posologie mais aucune étude 
clinique n’a été réalisée chez des patients présentant une CrCl  
<10 ml/min ou chez les patients dialysés. La sécurité et 
l’efficacité de JINARC dans la MRC de stade 5 n’ont pas été bien 
établies; le traitement par tolvaptan doit donc être interrompu si 
la MRC évolue vers une insuffisance rénale de stade 5. JINARC 
ne doit pas être pris avec du jus de pamplemousse. Sujets 
âgés: Les concentrations plasmatiques de tolvaptan ne sont 
pas modifiées chez les sujets âgés. Cependant, la sécurité et 
l’efficacité chez les patients atteints âgés de plus de 50 ans n’ont 
pas encore été établies. Usage pédiatrique: Pas recommandé, 
la sécurité et l’efficacité n’ont pas encore été établies. Mode 
d’administration: Voie orale. Les comprimés doivent être avalés 
sans les croquer, avec un verre d’eau. CONTRE-INDICATIONS: 
Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients de 

JINARC. Augmentation des enzymes hépatiques et/ou signes 
ou symptômes d’atteinte hépatique avant l’initiation de satisfaire 
aux critères d’arrêt définitif de JINARC. Anurie. Déplétion 
volémique. Hypernatrémie. Patients qui ne peuvent pas 
ressentir la soif ou satisfaire leur soif. Grossesse. Allaitement. 
EFFETS INDESIRABLES: Les effets indésirables suivants ont 
été observés dans les études cliniques sur la PKRAD: Très 
fréquent (≥1/10): Polydipsie, céphalées, vertiges, diarrhée, 
sécheresse buccale, nycturie, pollakiurie, polyurie, fatigue, 
soif. Fréquent (≥1/100, <1/10): Déshydratation, hypernatrémie 
diminution de l’appétit, hyperuricémie, hyperglycémie, insomnie, 
palpitations, dyspnée, distention abdominale, constipation, 
dyspepsie, reflux gastro-oesophagien, anomalies de la fonction 
hépatique, éruption cutanée, prurit, spasmes musculaires, 
asthénie, augmentation de l’ALAT, augmentation de l’ASAT, 
perte de poids. Peu fréquent (≥1/1000, <1/100): Augmentation 
de la bilirubine. Depuis sa commercialisation, de très rares 
cas d’anaphylaxie (incluant choc anaphylactique et éruption 
cutanée généralisée) ont été rapportés après l’administration 
de tolvaptan. Voir SmPC pour d’autres effets indésirables. NOM 
DU TITULAIRE D’ENREGISTREMENT: Otsuka Pharmaceutical 
Europe Ltd. NUMEROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE: EU/1/15/1000/001-13. MODE DE DELIVRANCE : 
Sur prescription médicale DATE DE LA DERNIERE REVISION: 
25 octobre 2016

JINARC®  (tolvaptan)
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: JINARC 15mg, 30mg, 
60mg of 90mg tabletten, KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING: Elke tablet bevat 15mg, 30mg, 60mg of 
90mg tolvaptan. FARMACEUTISCHE VORM: Tablet. 
THERAPEUTISCHE INDICATIES: JINARC is geïndiceerd voor 
het vertragen van de progressie van de ontwikkeling van cysten 
en nierinsufficiëntie van autosomaal dominante polycysteuze 
nierziekte (ADPKD) bij volwassenen met CKD in stadium 1 tot 3 
bij het instellen van de behandeling, waarbij de ziekte tekenen 
van snelle progressie vertoont. DOSERING EN WIJZE VAN 
TOEDIENING: Behandeling met tolvaptan moet worden ingesteld 
en moet worden opgevolgd onder toezicht van artsen die 
ervaring hebben met de behandeling van ADPKD en die de 
risico’s van behandeling met tolvaptan, met inbegrip van 
hepatotoxiciteit en de noodzakelijke controle, goed begrijpen. 
Dosering: JINARC moet tweemaal daags worden toegediend in 
een schema met een gesplitste dosis van 45mg+15mg, 
60mg+30mg of 90mg+30mg. Ochtenddosis: Ten minste  
30 minuten vóór het ontbijt. Tweede dagelijkse dosis: 8 uur later, 
met of zonder voedsel. Dosistitratie: De aanvankelijke dosis 
60mg per dag (gesplitste dosis van 45mg +15mg) getitreerd tot 
90mg per dag (gesplitste dosis van 60mg+30mg) en daarna tot 
120mg per dag (gesplitste dosis van 90mg+30mg), indien die 
goed wordt verdragen, met een tussenperiode van ten minste 
een week tussen de titraties in.  Patiënten mogen lager titreren 
tot lagere doses op basis van verdraagbaarheid. Patiënten 
moeten de hoogst verdraagbare dosis handhaven. 
Dosisaanpassing voor patiënten die sterke CYP3A-remmers 
nemen: Doses moeten verlaagd worden. Lichte/matig ernstige 
leverfunctiestoornis: Geen aanpassing nodig. Ernstige 
leverfunctiestoornis: Regelmatige controle. Nierfunctiestoornis: 
Dosisaanpassing is niet nodig maar JINARC werd niet 
onderzocht bij patiënten met een CrCL <10 ml/min of die dialyse 
ondergaan. De veiligheid en werkzaamheid van JINARC bij CKD 
in stadium 5 zijn niet toereikend onderzocht en daarom moet 
behandeling met JINARC worden gestaakt als nierinsufficiëntie 
verergert tot CKD in stadium 5. JINARC mag niet met 
grapefruitsap worden ingenomen. Ouderen: Toenemende leeftijd 
heeft geen effect op de plasmaconcentraties van tolvaptan. De 
veiligheid en doeltreffendheid van tolvaptan bij ADPKD-patiënten 
ouder dan 50 jaar zijn echter nog niet vastgesteld. Pediatrisch 
gebruik: Niet aanbevolen, veiligheid en werkzaamheid niet 
vastgesteld. Wijze van toediening: Voor oraal gebruik. 
Tabletten moeten zonder kauwen worden doorgeslikt met een 
glas water. CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor de 
werkzame stof of voor één van de hulpstoffen van JINARC. 

Verhoogde leverenzymwaarden en/of tekenen of symptomen van 
leverletsel vóór het begin van het voldoen aan de vereisten voor 
definitieve stopzetting van JINARC. Anurie. Volumedepletie. 
Hypernatriëmie. Patiënten die geen dorst kunnen voelen of die 
niet op dorst kunnen reageren. Zwangerschap. Borstvoeding. 
BIJWERKINGEN: De volgende bijwerkingen werden vastgesteld 
bij ADPKD klinische onderzoeken: Zeer vaak (≥1/10): Polydipsie, 
hoofdpijn, duizeligheid, diarree, droge mond, nycturie, 
pollakisurie, polyurie, vermoeidheid, dorst. Vaak (≥1/100 tot 
<1/10): Dehydratie, hypernatriëmie, verminderde eetlust, 
hyperurikemie, hyperglykemie, insomnia, hartkloppingen, 
dyspneu, abdominale distensie, constipatie, dyspepsia, gastro-
oesofageale refluxziekte, afwijkende leverfunctie, uitslag, 
pruritus, spierspasmen, asthenie, ALAT verhoogd, ASAT 
verhoogd, gewicht verlaagd. Soms (≥1/1000 tot <1/100): 
Bilirubine verhoogd. In postmarketingervaring is anafylaxie 
(waaronder anafylactische shock en gegeneraliseerde uitslag) 
zeer zelden gemeld na toediening van tolvaptan. Zie SmPC voor 
andere bijwerkingen. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Otsuka 
Pharmaceutical Europe Ltd NUMMERS VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/15/1000/001-13. 
A F L E V E R I N G S W I J Z E :  O p me d i s ch  v o o r s ch r i f t  
DATUM LAATSTE HERZIENING: 25 oktober 2016

Déclaration des effets indésirables suspectés: 
Les professionnels de santé sont inviter à notifier 
tout effet indésirable suspecté via les systèmes 
nationaux de déclaration: en Belgique - FAHMP, 
Division Vigilance, www.afmps.be ou par email: 

adversedrugreactions@fagg-afmps.be, au 
Luxembourg - Direction de la Santé – Division de 

la Pharmacie et des Médicaments www.ms.public.
lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.

html. Les effets indésirables doivent également 
être notifiés à: Otsuka Pharmaceutical Europe LTD. 

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road, SL3 6PJ, 
UK. Tél. +44 203 747 5000.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen: 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden 
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden 
via het FAGG, Afdeling Vigilantie: www.fagg.be of 
per e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.

be Bijwerkingen dienen ook gemeld te worden bij: 
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Gallions,  

Wexham Springs, Framewood Road,  
SL3 6PJ, UK.Tel: +44 203 747 5000.
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Autosomaal dominante polycysteuze 
nierziekte (ADPKD), de frequentste 
monogene nierziekte, is een genetische 
aandoening die vaak voorkomt. De 
prevalentie wordt geraamd op 1/1.000 
(1). 80% van de patiënten vertoont 
een mutatie van het PKD1-gen op 
chromosoom 16 (16p13), dat codeert voor 
polycystine-1 (1,2). De volledige structuur 
ervan werd beschreven in 1995 (3). 20% 
van de patiënten heeft een mutatie van 
het PKD2-gen op chromosoom 4 (4q21), 
dat codeert voor polycystine-2 (1,4). Er 
werd lange tijd een derde gen vermoed, 
maar die veronderstelling kon niet worden 
bevestigd (5). Dankzij de ontdekking van 
deze genen konden we de pathogenese 
van de cysten ontrafelen. “Polycystine-1 
werkt als een receptor, terwijl polycystine-2 
een kationenkanaal is dat Ca++ kan 
vervoeren”, zegt prof. Yves Pirson (UCL) en 
hij voegt eraan toe dat “de eiwitten zich 
allebei in het primaire trilhaar bevinden, 
een soort uitgroei van de celmembraan 
die in direct contact staat met de urine 
(1,6). Samen oefenen ze invloed uit 
op tal van signalisatiewegen die de 
celvermenigvuldiging controleren en de 
polariteit van de cellen in stand houden. 
Hun expressie is alom vertegenwoordigd.”

De vorming van cysten
Verschillende experimentele studies 
suggereren dat als de trilhaar onder 
invloed van urinestroom in de tubulus 
buigt, het polycystinecomplex voor 
calciuminstroom in de cel zorgt. Deze 
calciuminstroom zet intracellulair een 
cascade van processen in gang. Er bestaan 
twee hypothesen om de pathogenese 
van cysten te verklaren. De eerste stelt 
dat gemuteerde polycystines hun rol niet 
meer vervullen, waardoor de kern van 
de tubuluscellen niet langer het normale 
calciumsignaal krijgt. Het gevolg is dat 
de cellen zich minder goed kunnen 

differentiëren, hun plasticiteit verliezen, 
zich meer gaan vermenigvuldigen en 
cysten vormen. De tweede hypothese, die 
recenter is, heeft het over een gebrekkige 
inclinatie van het primaire trilhaar door de 
mutatie van de polycystines. Dat zou de 
cellen misleidende informatie geven over 
de delingsas en zou hen opdragen om 
zich in meerdere, verschillende richtingen 
te delen, met als resultaat cystevorming.
Dat gaat gepaard met een hogere 
concentratie cyclisch AMP (c-AMP) in de 
tubuluscellen en het vocht in de cysten, en 
dat laatste speelt ook een centrale rol bij de 
vorming en de expansie van de cysten (7). 

Meerdere factoren, waaronder 
argininevasopressine en cAMP-agonisten, 
stimuleren de vermenigvuldiging van de 
cellen en de expansie van de cysten door 
transepitheliale secretie van water en zout. 
Parallel daarmee maken de cysten zich los 
van de tubuli (8). 

Dierexperimenteel onderzoek 
suggereert dat de blokkering van de 
V2-vasopressinereceptor (V2R) al snel een 
doelstelling geworden aangezien via V2R 
de concentratie van cyclisch AMP stijgt (9). 
Tolvaptan is één van de antagonisten van 
de V2-vasopressinereceptor.

TEMPO: directe 
toepassing bij de mens
Na geslaagde fase I- en fase II-studies 
werd de werkzaamheid van tolvaptan bij 
de behandeling van ADPKD onderzocht 
in een multicentrische, dubbelblinde, 
placebogecontroleerde fase III-studie 
(TEMPO) (10), bij 1.445 patiënten. Het 
primaire eindpunt was de wijziging van het 
niervolume. Het secundaire eindpunt was 
een samengesteld eindpunt van daling van 
de geraamde glomerulusfiltratiesnelheid, 
albuminurie, hypertensie en nierpijn 
waarvoor een behandeling vereist was. 

Ook de daling van de nierfunctie was 
een secundair eindpunt. De studie 
duurde 3 jaar. Tijdens die periode was het 
niervolume met 2,8% per jaar gestegen 
in de tolvaptangroep en met 5,5% per 
jaar in de placebogroep, dus een daling 
van de snelheid van vergroting van de 
nieren van bijna 50% (2,7% per jaar). 
Daarbij daalde de nierfunctie minder in de 
tolvaptangroep dan in de placebogroep 
(32% relatieve vermindering; 1,20 [mg/
ml]-1 absolute vermindering). De 
tolvaptangroep vertoonde ook minder 
tekenen van de verdere ontwikkeling van 
de klinische ziekte (RR = 0,87) en ADPKD-
gerelateerde complicaties, zoals nierpijn, 
urineweginfecties of hematurie. De meest 
gerapporteerde nevenwerkingen in lijn 
met de farmacologische werking van 
tolvaptan zijn dorst, polyuria, nocturia, 
en pollakiuria en kwamen voor in 
respectievelijk 55%, 38%, 29% en 23% van 
de patiënten.

In deze studie was het percentage 
patiënten, bij wie een stijging van de 
leverenzymen werd waargenomen, hoger in 
de tolvaptangroep. Wat niet het geval was 
in de eerdere klinische studies. 

Kortom, tolvaptan, gegeven als 2 dagelijkse 
doses, verminderde de jaarlijkse toename 
van het niervolume met ongeveer 50%, 
alsook de achteruitgang van de nierfunctie. 
De patiënten die met tolvaptan werden 
behandeld, vertoonden ook minder 
nierpijn, hematurie en urineweginfecties. 
Toch kan tolvaptan ook bijwerkingen 
veroorzaken, waardoor de behandeling 
bij 23 patiënten moest worden stopgezet 
(tegenover 14% van de patiënten in de 
controlegroep). 
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Figuur 1: transepitheliaal cAMP-dependent transport (overgenomen uit 8).

Niercysten zijn dynamische structuren, zowel 
wegens hun evolutief karakter als vanwege het 
vloeistoftransport dat er doorheen gaat. Uit 
genetisch onderzoek en door de analyse van de 
pathofysiologie van deze aandoening weten we 
dat type 2-vasopressinereceptoren een belangrijke 
rol spelen bij deze aandoening (1). Een stand van 
zaken in het kader van het symposium onlangs 
georganiseerd door de UCL onder auspiciën van 
de ERA-EDTA, en meer in het bijzonder door de 
werkgroep Autosomaal Dominante Polycysteuze 
Nierziekte (prof. O. Devuyst en prof. Y. Pirson).

JINARC® (tolvaptan) van Otsuka is 
goedgekeurd door de federale minister 
voor Sociale zaken en Volksgezondheid 
en wordt terugbetaald bij patiënten met 
autosomaal dominante polycysteuze 
nierziekte (ADPKD) die tekenen vertonen 
van een snelle verergering van de ziekte 
en die voldoen aan een aantal relevante 
criteria. JINARC® (tolvaptan) is het 
eerste geneesmiddel dat in België is 
goedgekeurd voor de behandeling van 
deze ziekte.
De terugbetaling van JINARC® (tolvaptan) 
moet worden aangevraagd via het 
eHealth-platform en dat door een arts die 
gespecialiseerd is in interne geneeskunde, 

en die werkt in een dienst nefrologie van 

een universitair ziekenhuis en ervaring 

heeft met de behandeling van ADPKD. 

De terugbetaling wordt goedgekeurd 

voor een periode van 6 maanden en kan 

worden hernieuwd. Het geneesmiddel 

wordt door een ziekenhuisapotheker 

afgeleverd als de patiënt voldoet aan de 

criteria die te vinden zijn op:

https://www.riziv.fgov.be/webprd/

appl/pssp/ssp/cns2/pages/

DemandFormStandard.asp of 

https://www.inami.fgov.be/webprd/

appl/pssp/ssp/cns2/pages/

DemandFormStandard.asp.

ARTIKEL GESPONSORD DOOR OTSUKA  PHARMACEUTICAL EUROPE LTD.
IMPROVING THE CARE OF PATIENTS WITH ADPKD, A SYMPOSIUM ORGANISED BY DIVISION OF NEPHROLOGY  
SAINT-LUC ACADEMIC HOSPITAL BRUSSELS, BELGIUM

AUTOSOMAAL DOMINANTE POLYCYSTEUZE 
NIERZIEKTE: EEN STAND VAN ZAKEN
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Dit artikel werd gesponsord door Otsuka, die de inhoud nakeek op feitelijke fouten. Het is bestemd 
voor de Belgische medische pers.

As the first disease-modifying treatment for ADPKD 
(autosomal dominant polycystic kidney disease), 
JINARC® (tolvaptan) reduces kidney growth, renal 
function decline and the risk of pain-related events, 
compared with placebo.2

For ADPKD patients with stage 1–3 CKD  
and evidence of rapidly progressing disease,2  
there’s finally a treatment that slows the 
development of cysts.3

Finally, hope  
for families  
with ADPKD1

JINARC®  (tolvaptan)
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT: JINARC 15mg, 30mg, 
60mg ou 90mg comprimés, COMPOSITION QUALITATIVE 
ET QUANTITATIVE: Chaque comprimé contient 15mg, 30mg, 
60mg ou 90mg de tolvaptan. FORME PHARMACEUTIQUE: 
Comprimé. INDICATIONS THERAPEUTIQUES: JINARC est 
indiqué pour ralentir la progression du développement des 
kystes et de l’insuffisance rénale dans la polykystose rénale 
autosomique dominante (PKRAD) chez l’adulte atteint d’une 
MRC de stade 1 à 3 à l’initiation du traitement, avec des 
signes d’évolution rapide de la maladie. POSOLOGIE ET MODE 
D’ADMINISTRATION: Le traitement par tolvaptan doit être 
instauré et suivi par des médecins expérimentés dans la prise 
en charge de la PKRAD et possédant une compréhension 
approfondie des risques du traitement par tolvaptan, y compris 
l’hépatotoxicité et les exigences de surveillance. Posologie: 
JINARC doit être administré deux fois par jour fractionné en 
45mg+15mg, 60mg+30mg ou 90mg+30mg. La dose du 
matin: Au réveil, au moins 30 minutes avant le petit-déjeuner. 
La seconde dose quotidienne: 8 heures plus tard, avec ou sans 
nourriture. Titration de la dose: La dose initiale est de 60mg par 
jour (fractionnée en 45mg+15mg) progressivement augmentée 
pour arriver à 90mg par jour (fractionnée en 60mg+30mg), 
puis à 120mg par jour (fractionnée en 90mg+30mg), si tolérée, 
avec un intervalle d’au moins une semaine entre chaque 
augmentation de dose. Les patients peuvent réduire la dose en 
fonction de la tolérance. Les patients doivent être maintenus à 
la dose maximale tolérée de tolvaptan. Ajustement de la dose 
chez les patients prenant des inhibiteurs puissants du CYP3A: 
Les doses doivent être réduites. Insuffisance hépatique légère/
modérée: Aucun ajustement n’est nécessaire. Insuffisance 
hépatique sévère: Surveiller régulièrement. Insuffisance rénale: 
Pas nécessaire d’ajuster la posologie mais aucune étude 
clinique n’a été réalisée chez des patients présentant une CrCl  
<10 ml/min ou chez les patients dialysés. La sécurité et 
l’efficacité de JINARC dans la MRC de stade 5 n’ont pas été bien 
établies; le traitement par tolvaptan doit donc être interrompu si 
la MRC évolue vers une insuffisance rénale de stade 5. JINARC 
ne doit pas être pris avec du jus de pamplemousse. Sujets 
âgés: Les concentrations plasmatiques de tolvaptan ne sont 
pas modifiées chez les sujets âgés. Cependant, la sécurité et 
l’efficacité chez les patients atteints âgés de plus de 50 ans n’ont 
pas encore été établies. Usage pédiatrique: Pas recommandé, 
la sécurité et l’efficacité n’ont pas encore été établies. Mode 
d’administration: Voie orale. Les comprimés doivent être avalés 
sans les croquer, avec un verre d’eau. CONTRE-INDICATIONS: 
Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients de 

JINARC. Augmentation des enzymes hépatiques et/ou signes 
ou symptômes d’atteinte hépatique avant l’initiation de satisfaire 
aux critères d’arrêt définitif de JINARC. Anurie. Déplétion 
volémique. Hypernatrémie. Patients qui ne peuvent pas 
ressentir la soif ou satisfaire leur soif. Grossesse. Allaitement. 
EFFETS INDESIRABLES: Les effets indésirables suivants ont 
été observés dans les études cliniques sur la PKRAD: Très 
fréquent (≥1/10): Polydipsie, céphalées, vertiges, diarrhée, 
sécheresse buccale, nycturie, pollakiurie, polyurie, fatigue, 
soif. Fréquent (≥1/100, <1/10): Déshydratation, hypernatrémie 
diminution de l’appétit, hyperuricémie, hyperglycémie, insomnie, 
palpitations, dyspnée, distention abdominale, constipation, 
dyspepsie, reflux gastro-oesophagien, anomalies de la fonction 
hépatique, éruption cutanée, prurit, spasmes musculaires, 
asthénie, augmentation de l’ALAT, augmentation de l’ASAT, 
perte de poids. Peu fréquent (≥1/1000, <1/100): Augmentation 
de la bilirubine. Depuis sa commercialisation, de très rares 
cas d’anaphylaxie (incluant choc anaphylactique et éruption 
cutanée généralisée) ont été rapportés après l’administration 
de tolvaptan. Voir SmPC pour d’autres effets indésirables. NOM 
DU TITULAIRE D’ENREGISTREMENT: Otsuka Pharmaceutical 
Europe Ltd. NUMEROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE: EU/1/15/1000/001-13. MODE DE DELIVRANCE : 
Sur prescription médicale DATE DE LA DERNIERE REVISION: 
25 octobre 2016

JINARC®  (tolvaptan)
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: JINARC 15mg, 30mg, 
60mg of 90mg tabletten, KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING: Elke tablet bevat 15mg, 30mg, 60mg of 
90mg tolvaptan. FARMACEUTISCHE VORM: Tablet. 
THERAPEUTISCHE INDICATIES: JINARC is geïndiceerd voor 
het vertragen van de progressie van de ontwikkeling van cysten 
en nierinsufficiëntie van autosomaal dominante polycysteuze 
nierziekte (ADPKD) bij volwassenen met CKD in stadium 1 tot 3 
bij het instellen van de behandeling, waarbij de ziekte tekenen 
van snelle progressie vertoont. DOSERING EN WIJZE VAN 
TOEDIENING: Behandeling met tolvaptan moet worden ingesteld 
en moet worden opgevolgd onder toezicht van artsen die 
ervaring hebben met de behandeling van ADPKD en die de 
risico’s van behandeling met tolvaptan, met inbegrip van 
hepatotoxiciteit en de noodzakelijke controle, goed begrijpen. 
Dosering: JINARC moet tweemaal daags worden toegediend in 
een schema met een gesplitste dosis van 45mg+15mg, 
60mg+30mg of 90mg+30mg. Ochtenddosis: Ten minste  
30 minuten vóór het ontbijt. Tweede dagelijkse dosis: 8 uur later, 
met of zonder voedsel. Dosistitratie: De aanvankelijke dosis 
60mg per dag (gesplitste dosis van 45mg +15mg) getitreerd tot 
90mg per dag (gesplitste dosis van 60mg+30mg) en daarna tot 
120mg per dag (gesplitste dosis van 90mg+30mg), indien die 
goed wordt verdragen, met een tussenperiode van ten minste 
een week tussen de titraties in.  Patiënten mogen lager titreren 
tot lagere doses op basis van verdraagbaarheid. Patiënten 
moeten de hoogst verdraagbare dosis handhaven. 
Dosisaanpassing voor patiënten die sterke CYP3A-remmers 
nemen: Doses moeten verlaagd worden. Lichte/matig ernstige 
leverfunctiestoornis: Geen aanpassing nodig. Ernstige 
leverfunctiestoornis: Regelmatige controle. Nierfunctiestoornis: 
Dosisaanpassing is niet nodig maar JINARC werd niet 
onderzocht bij patiënten met een CrCL <10 ml/min of die dialyse 
ondergaan. De veiligheid en werkzaamheid van JINARC bij CKD 
in stadium 5 zijn niet toereikend onderzocht en daarom moet 
behandeling met JINARC worden gestaakt als nierinsufficiëntie 
verergert tot CKD in stadium 5. JINARC mag niet met 
grapefruitsap worden ingenomen. Ouderen: Toenemende leeftijd 
heeft geen effect op de plasmaconcentraties van tolvaptan. De 
veiligheid en doeltreffendheid van tolvaptan bij ADPKD-patiënten 
ouder dan 50 jaar zijn echter nog niet vastgesteld. Pediatrisch 
gebruik: Niet aanbevolen, veiligheid en werkzaamheid niet 
vastgesteld. Wijze van toediening: Voor oraal gebruik. 
Tabletten moeten zonder kauwen worden doorgeslikt met een 
glas water. CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor de 
werkzame stof of voor één van de hulpstoffen van JINARC. 

Verhoogde leverenzymwaarden en/of tekenen of symptomen van 
leverletsel vóór het begin van het voldoen aan de vereisten voor 
definitieve stopzetting van JINARC. Anurie. Volumedepletie. 
Hypernatriëmie. Patiënten die geen dorst kunnen voelen of die 
niet op dorst kunnen reageren. Zwangerschap. Borstvoeding. 
BIJWERKINGEN: De volgende bijwerkingen werden vastgesteld 
bij ADPKD klinische onderzoeken: Zeer vaak (≥1/10): Polydipsie, 
hoofdpijn, duizeligheid, diarree, droge mond, nycturie, 
pollakisurie, polyurie, vermoeidheid, dorst. Vaak (≥1/100 tot 
<1/10): Dehydratie, hypernatriëmie, verminderde eetlust, 
hyperurikemie, hyperglykemie, insomnia, hartkloppingen, 
dyspneu, abdominale distensie, constipatie, dyspepsia, gastro-
oesofageale refluxziekte, afwijkende leverfunctie, uitslag, 
pruritus, spierspasmen, asthenie, ALAT verhoogd, ASAT 
verhoogd, gewicht verlaagd. Soms (≥1/1000 tot <1/100): 
Bilirubine verhoogd. In postmarketingervaring is anafylaxie 
(waaronder anafylactische shock en gegeneraliseerde uitslag) 
zeer zelden gemeld na toediening van tolvaptan. Zie SmPC voor 
andere bijwerkingen. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Otsuka 
Pharmaceutical Europe Ltd NUMMERS VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/15/1000/001-13. 
A F L E V E R I N G S W I J Z E :  O p me d i s ch  v o o r s ch r i f t  
DATUM LAATSTE HERZIENING: 25 oktober 2016

Déclaration des effets indésirables suspectés: 
Les professionnels de santé sont inviter à notifier 
tout effet indésirable suspecté via les systèmes 
nationaux de déclaration: en Belgique - FAHMP, 
Division Vigilance, www.afmps.be ou par email: 

adversedrugreactions@fagg-afmps.be, au 
Luxembourg - Direction de la Santé – Division de 

la Pharmacie et des Médicaments www.ms.public.
lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.

html. Les effets indésirables doivent également 
être notifiés à: Otsuka Pharmaceutical Europe LTD. 

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road, SL3 6PJ, 
UK. Tél. +44 203 747 5000.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen: 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden 
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden 
via het FAGG, Afdeling Vigilantie: www.fagg.be of 
per e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.

be Bijwerkingen dienen ook gemeld te worden bij: 
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Gallions,  

Wexham Springs, Framewood Road,  
SL3 6PJ, UK.Tel: +44 203 747 5000.
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Wanneer begint een 
bipolaire stoornis? Een 
banale vraag die voorlopig 
onbeantwoord blijft
Bipolaire stoornissen zijn heel heteromorf 
in hun manifestaties, met episodes die 
hypomaan, manisch zonder psychotische 
symptomen, manisch met psychotische 
symptomen, licht of matig depressief,  
ernstig depressief zonder psychotische 
symptomen, ernstig depressief met psy-
chotische symptomen, gemengd zonder 
psychotische symptomen of gemengd met 
psychotische symptomen kunnen zijn…
Maar hoe complex de diagnose ook is, 
er moet met een bipolaire stoornis reke-
ning worden gehouden vanaf de eerste 
episode. Het is namelijk een zeer recur-
rente aandoening (meer dan 90% van 
de patiënten), meestal in de loop van 
de eerste twee jaar na de eerste episo-
de. Bovendien neemt de neurotoxiciteit 
toe bij elk recidief. Het is niet eenvoudig. 
Getuige daarvan het feit dat de gemid-
delde tijd die verstrijkt tussen de diag-
nose van een psychose en het moment 
waarop ze wordt behandeld gemiddeld 
64 weken bedraagt. De situatie wordt 
nog bemoeilijkt door het feit dat er geen 
paraklinisch hulpmiddel bestaat waar-
mee de diagnose bipolaire stoornis kan 
worden gesteld. Die diagnose berust op 
klinische evaluatie en kan een langdurig 
en complex proces zijn.

Wat betekent ‘het begin 
van de ziekte’? (1)
Is dat het moment van de eerste detec-
teerbare morfopathologische verande-
ring? Het moment van de verschijning 
van de eerste tekens (de cognitieve dis-
functie bijvoorbeeld)? Dat van de eerste 
symptomen (in 70% van de gevallen 
gaat het om een depressieve episode)? 
Dat van de eerste volledige episode? Dat 
van het eerste contact met de gezond-
heidszorgbeoefenaars? 
Deze ver van triviale vraag is bepalend 
voor de prognose van de ziekte en die 
prognose is ongunstiger naarmate er 
meer tijd verstrijkt tot het instellen van 
een behandeling. Deze vraag impliceert 
ook de studie van voorlopertekens en 
prodromata van de ziekte, de studie van 
psychiatrische of andere comorbiditeiten 
en de uitwerking van een primair en se-
cundair preventieplan, meer specifiek in 
aanwezigheid van risicofactoren (fami-
liale antecedenten, middelenmisbruik, 
seksueel misbruik…). Tot slot moet de 
diagnose zo verfijnd mogelijk zijn omdat 
ze een aanzienlijke impact heeft op het 
sociale, professionele en relationele le-
ven van de patiënten. Die impact houdt 
verband met de sociale betekenis van 
de ziekte en met de behandeling en de 
bijwerkingen daarvan.

In de praktijk – zo is gebleken uit een 
recente meta-analyse van 27 studies bij 
in totaal 9.415 patiënten – bedraagt de 
tijd die verstrijkt tussen de verschijning 
van een bipolaire stoornis (wat niet het-
zelfde is als de diagnose ervan) en de 
behandeling ervan, ongeacht op welke 
manier (consultatie op de spoeddienst, 
geneesmiddelenbehandeling, psycho-
therapie…) 5,8 jaar, wat enorm is. Deze 
meta-analyse – die ook een zeer grote 
heterogeniteit tussen de studies aan het 
licht bracht – toont aan dat die termijn 
langer is als wordt gefocust op de ver-
schijning van de eerste episode in plaats 
van op de symptomen. Een langere ter-
mijn werd ook gerapporteerd in meer 
recent gepubliceerde studies en in stu-
dies waarin een systematische methode 
werd gebruikt om de chronologie van 
de ziekte te bepalen, in studies met een 
geringer aandeel bipolaire patiënten van 
type I en in studies waarin de gemiddel-
de leeftijd waarop de ziekte begon lager 
lag (2). Ondanks die grote heterogeniteit 
blijft de opvallendste conclusie dat deze 
termijn heel lang is, ook in centra die on-
derzoek doen, en dat die aanzienlijk zou 
kunnen worden ingekort door systema-
tischer te werk te gaan. Dit creëert ook 
het probleem van een duidelijke defini-
tie van de fenotypes van de ziekte, die 
momenteel nog heel vaag is. Er wordt 
alleen een onderscheid gemaakt tussen 
vroeg beginnende (< 50 jaar) en laat be-
ginnende (> 50 jaar) bipolaire stoornis-
sen. Er is nog veel werk aan de winkel, 
concludeerden de experts van de sessie.

De ziekte van Alzheimer 
voorkomen: PREVENT wil 
alles weten (3)
De ziekte van Alzheimer voorkomen of 
althans de evolutie ervan vertragen, is 
de droom van heel wat artsen en onder-
zoekers. De moeilijkheid zit in het feit 
dat de verschijning van de symptomen 
van de ziekte een te ver verwijderde en 
te onnauwkeurige variabele is voor een 
kwaliteitsvol onderzoek. We moeten dus 
biomarkers en/of vroege klinische indi-
caties van dit risico vinden, zodat we zo 
vroeg mogelijk preventieve maatregelen 
kunnen voorstellen. 
In recent onderzoek werd aangetoond 
dat er al verschillende jaren voor de 
verschijning van de symptomen van de 
ziekte van Alzheimer structurele en func-
tionele veranderingen in de hersenen 
aanwezig zijn. Die identificeren, zou het 
mogelijk maken om beschermingsmaat-
regelen te ontwikkelen. Maar wanneer 
moeten die worden aangeboden, weten-
de dat deze studies werden uitgevoerd 
bij bejaarden, als het al te laat is? We 
moeten ons dus focussen op jongere 
mensen, die nog geen enkel symptoom 
vertonen.

Een team onder leiding van Karen Rit-
chie (Edinburgh) kweet zich van deze taak 
via de studie PREVENT. In deze studie 
werden 210 personen van middelbare 
leeftijd opgenomen, die werden inge-
deeld in 3 risicogroepen, gedefinieerd 
in functie van de aanwezigheid van fa-
miliale antecedenten van dementie, het 
ApoF-statuut en de CAIDE-risicoscore 
(Cardiovascular risk factors, Aging and 
Incidence of Dementia). De onderzoekers 
zullen proberen die in kaart te brengen. 
Er zullen verschillende biomarkers wor-
den geanalyseerd: de concentratie van 
het bèta-amyloïd-proteïne in het hersen-
vocht, de fosforylering van het tau-proteï-
ne, de gevolgen van de neuro-ontsteking 
op beeldvorming (de activering van de 
microglia gaat vooraf aan de verschij-
ning van plaques), het volume van de 
hippocampus en de entorinale cortex, 
de cognitie (geëvalueerd met behulp 
van meerdere, gevalideerde schalen), en 
meerdere scores voor ontregeling van de 
hypothalamus-hypofyse-bijnieras (door 
stress geïnduceerde chronische immu-
nologische disfunctie, insulineresistentie, 
hypercoagulatie, hypertensie). In de prak-
tijk zullen de proefpersonen naast neuro-
cognitieve tests regelmatig een bloedon-
derzoek ondergaan voor de bepaling van 
de bèta-amyloïdconcentratie, een meting 
van hetzelfde eiwit en van het tau-eiwit in 
het hersenvocht, een speekselonderzoek 
en structurele en functionele neurologi-
sche beeldvorming met PET-scan om de 
afzetting van bèta-amyloïd te evalueren. JS
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De eerste resultaten, uitgedrukt in functie 
van het vooraf bepaalde algemene risico, 
worden binnenkort voorgesteld.

Genderdysforie: wanneer 
het lichaam een slagveld 
is (4,5)
De term ‘gender’ stemde bij de Romei-
nen overeen met het behoren tot een ge-
meenschap, ongeacht welke, en zonder 
onderscheid qua seksuele geaardheid. 
Maar sindsdien is de situatie sterk geë-
volueerd. En wel zodanig dat dit begrip 
dichotoom geworden is: je bent (je wordt 
geboren als!) man of vrouw… Pas in 1971 
introduceerde John Money de term ‘gen-
deridentiteit’ als subjectieve ervaring van 
het behoren tot een gender. Veel later, in 
2013, verving de American Psychiatric  

Association de term ‘transgender’ en die 
van seksuele identiteitsstoornis door de 
term ‘genderdysforie’. Ze haalden hier-
voor twee argumenten aan: het gaat niet 
om een ziekte en de personen met deze 
eigenschap lijden onder het feit dat ze zich 
niet thuis voelen in hun lichaam. Transsek-
sualiteit is dan de ultieme stap van gen-
derdysforie door de onomkeerbare ana-
tomische veranderingen die ze impliceert. 
Maar chirurgie moet niet per se. De APA 
pleit ervoor om dysforie te beschouwen 
als entiteit, ook zonder onomkeerbare li-
chamelijke veranderingen, en dysforie niet 
te beschouwen als een derde geslacht.
Een recente meta-analyse bracht een 
zeer variabele prevalentie van dysforie 
aan het licht, naargelang de studies, 
de gehanteerde definitie en de datum 
waarop de studie werd uitgevoerd. Deze 
prevalentie bedraagt ongeveer 0,25 tot 
6,64/100.000 bij mannen en 0,44 tot 35,2 
bij vrouwen, met een verhouding die va-
rieert van 1 tot 6 vrouwen voor één man.
Recenter verscheen een andere begrip, 
genderfluïditeit. Genderfluïditeit wordt 
gedefinieerd door de overtuiging dat so-
ciale constructies van genderidentiteit en 
seksuele rollen zich situeren op een schaal 
en niet beperkt kunnen blijven tot twee ge-
slachten of door het gevoel dat de gender 
van een persoon niet overeenstemt met 
de heersende sociale begrippen over twee 
geslachten. Genderfluïditeit zou voorko-
men bij 3-5% van de bevolking (4).
Hoe dan ook is het parcours dat perso-
nen die lijden aan genderdysforie moe-

ten verduren een echte veldslag, en niet 
alleen op medisch vlak.  Een recente 
meta-analyse toonde aan dat de leeftijd 
waarop dysforie zich voor het eerst ma-
nifesteert voor 85% van de FtM’s (Fema-
le to Male) en 66% van de MtF’s (Male to 
Female) op 11 jaar ligt. De gemiddelde 
leeftijd van het eerste contact met een 
gespecialiseerde dienst is 31,5 en 35,5 
jaar! Dit verklaart waarom 45 tot 65% 
van deze personen zelfmoord overweegt 
of het heeft overwogen, en dat 35% dat 
ook werkelijk heeft gedaan (5).
Het is dus cruciaal om deze personen snel 
door te verwijzen naar de bevoegde dien-
sten, ook al omdat studies hebben aange-
toond dat de fysieke veranderingen door 
ingrepen in de voeding of medische inter-
venties grote gevolgen op het gedrag heb-
ben, die hen in staat stellen om zich ge-
makkelijker en sneller te integreren in hun 
nieuwe identiteit, zelfs zonder dat er iets 
verandert aan de uitwendige geslachtsor-
ganen. Ze leren opnieuw van hun lichaam 
‘te houden’ als subject in de samenleving, 
maar ook als relatieobject (4).
Deze behandeling vermijdt ook stigmati-
sering, een bron van discriminatie, sek-
sueel misbruik of maatschappelijk iso-
lement. De aanpak verschilt naargelang 
de persoon prepuberaal dan wel postpu-
beraal is. Hoe dan ook is het cruciaal de 
ouders van een kind dat blijk geeft van 
tekens van dysforie, zoals bepaald door 
de DSM-5 (de wens of drang om tot de 
andere sekse te behoren, een voorkeur 
voor kleding van het andere geslacht, 
voor speelgoed van het andere geslacht, 
rollenspellen met identificatie met de 
andere sekse, afkeer voor of verwerping 
van de traditionele rollen die zijn voorbe-
houden voor het aangeboren geslacht, 
misprijzen voor de eigen anatomie, ver-
werping van de secundaire geslachts-
kenmerken van het eigen geslacht…), 
erop te wijzen dat dysforie in de kinder-
tijd niet noodzakelijk betekent dat die 
dys forie zal aanhouden in de adoles-
centie of op volwassen leeftijd (de cri-
teria zijn overigens anders). We moeten 
overigens heel aandachtig zijn tijdens de 
scharnierperiode van de overgang van 
de kindertijd naar de adolescentie om 
te weten of het behandelingsteam zich 
schikt in de persistentie van de dysforie 
(duidelijker als de manifestaties intenser 
waren), in een expectatieve behandeling of 
in een ‘herstelbehandeling’. In alle gevallen 
kan enkel een open houding een harmoni-
euze ontwikkeling mogelijk maken (5).
In dit kader is het experiment van de 
Universiteit van Amsterdam, dat deel 
uitmaakt van een in de materie gespe-
cialiseerd consortium samen met de 
universiteiten van Gent, Hamburg, Oslo 
en Firenze, geruststellend. Het experi-
ment bracht namelijk een zeer hoge te-
vredenheidsgraad over de aangeboden 
behandelingen aan het licht. Alle MtF’s 
die vaginoplastiek ondergingen en 75% 

van de MtF’s die een borstreconstruc-
tie ondergingen, waren tevreden over 
het resultaat. Dezelfde vaststelling geldt 
voor MtF’s die allemaal een hysterecto-
mie ondergingen, niet noodzakelijk in 
combinatie met een mastectomie (13% 
van de patiënten). Deze tevredenheid 
zien we ook voor 10% van de MtF’s die 
metaïdoioplastiek ondergingen. De an-
dere wachten op een verfijning van de 
technieken (5).

Gevangenis en 
radicalisering: een 
tweesnijdend zwaard (6)
De recente berichten over terroristische 
aanslagen brachten het risico op radi-
calisering in de gevangenis opnieuw 
onder de aandacht. Maar hoe zit dat nu 
precies? Is de gevangenis echt een ter-
roristenfabriek? “Niet echt”, volgens Nils 
Verbeeck, gevangenisarts in Antwerpen, 
die ons er meteen op wijst dat “het ge-
loof terugvinden of zich bekeren niet het-
zelfde is als radicaliseren.”
Integendeel, elke vorm van opsluiting 
is een aanval op de eigenwaarde en de 
sociale identiteit. In die omstandighe-
den zoeken de meest kwetsbare perso-
nen bescherming bij groepen die kracht 
‘uitstralen’ en beschikken over duidelijke 
regels met sterke leiders in het achter-
hoofd. Daardoor gaan heel wat delin-
quenten nog meer criminaliseren. Die 
criminalisering wordt gekenmerkt door 
bendevorming in de gevangenis, een re-
aliteit waarmee de penitentiaire autori-
teiten dagelijks worden geconfronteerd. 
Om dit risico te vermijden, ontwikkelen 
steeds meer gevangenisdirecteurs so-
ciale contactstructuren (onder meer via 
sport) om ontwrichting en frustratie bij 
de gevangenen te vermijden. Frustratie 
is namelijk vaak een voedingsbodem 
voor radicalisering en extremisme. De 
preventie van radicalisering in de gevan-
genis is in deze zin een beter hulpmid-
del, dat bovendien gemakkelijker toe te 
passen is dan de deradicalisering van 
als dusdanig geïdentificeerde personen. 
“Wel ja, de gevangenis brengt terroris-
ten voort. En neen, de gevangenis is 
geen terroristenfabriek… Toch (niet) als 
we dat willen”, concludeert hij. ❚

Dr. Dominique-Jean Bouilliez
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Is het ontstaan van 
reumatoïde artritis af te 
remmen?
Het team van Bruno Fautrel (Parijs) voer-
de een systematische review en een me-
ta-analyse uit van alle klinische studies 
over de aanpak van prereumatoïde artri-
tis die tot nu toe uitgevoerd werden (1). 

Prereumatoïde artritis omvat de ziek-
testadia die de diagnose van vaststaan-
de reumatoïde artritis voorafgaan. Er 
kunnen dan al artritis of artralgie, sy-
novitis en ACPA-antilichamen aanwezig 
zijn. De vraag rijst of het zinvol is in die 
vroege stadia therapeutisch in te grijpen. 
Daarom werd met behulp van een syste-
mische review en een meta-analyse na-
gekeken wat daar in de laatste vijf jaar 
over bekend is geworden.

Voor de review werd gezocht op de tref-
woorden ‘ongedifferentieerde artritis’ 
en ‘zeer vroege reumatoïde artritis’ in 
combinatie met de woorden ‘therapie’ of 
‘behandeling’ in de Pubmed-, Cochrane- 
en Embase-databases, en in abstracts 
van de EULAR- en ACR-congressen. Op 
die manier werden er uit 595 publicaties 
negen geselecteerd die aan alle criteria 
voldeden, acht over ongedifferentieerde 
artritis, één over zeer vroege reumatoïde 
artritis. In totaal namen aan die studies 
1.156 patiënten deel, die gemiddeld 16,2 
weken symptomen hadden. De behan-
deling kon bestaan uit methylpredniso-
lon (80 of 120mg), methotrexaat (30mg/
week), etanercept, infliximab, abatacept 
of rituximab. De kans op een diagnose 
van reumatoïde artritis na 52 weken of 
meer was lager in de behandelde groep 
dan in de controlegroep (OR: 0,72; 95%-
BI: 0,54-0,96). Er kon echter geen signifi-
cant verschil op afwezigheid van radio-
grafische progressie worden opgemerkt 
na 52 weken (OR: 1,36; 95%-BI: 0,82-2,27). 

Bruno Fautrel concludeerde dat snel the-
rapeutisch ingrijpen het risico op ontstaan 
van reumatoïde artritis kan verminderen.

Capillaroscopie bij zeer 
vroege diagnose van 
systemische sclerose
Vanessa Smith (Gent) presenteerde de 
resultaten van een preliminaire analyse 
over capillaroscopie van de nagelplooi 
bij een zeer vroege diagnose van syste-
mische sclerose (2). Er zijn nog geen 
grootschalige studies beschikbaar waar-
in de prevalentie van videocapillarosco-
pische patronen in de nagelplooi werd 
nagekeken in dit stadium. 

Systemische sclerose of sclerodermie is 
een zeldzame auto-immuunziekte waar-
bij specifieke antinucleaire antilichamen 
(ANA’s), gegeneraliseerde vasculopathie 
en systemische fibrose op de voorgrond 
staan. Er is nog geen echte behandeling 
voor uitgesproken systemische sclerose, 
dus is er interesse voor detectie van vroe-
ge ziektesignalen, nog voor die moeilijk 
behandelbare fibrose en betrokkenheid 
van inwendige organen een feit is. Het ray-
naudfenomeen kan de ziekte jaren vooraf-
gaan en kan dan het eerste klinische teken 
zijn van een veranderde microcirculatie.

Alle 1.085 personen in het CAPI- 
VEDOSS-cohort met het raynaudfeno-
meen ondergingen daarom een capil-
laroscopie. In deze analyse werden ze 
dan onderverdeeld in functie van aan- of 
afwezigheid van ANA’s en van puffy fin-
gers, een al dan niet positieve capillaros-
copie en specifieke systemische-sclerose- 
autoantilichamen. 
Capillaroscopische sclerodermiepatronen 
waren aanwezig bij 49% van de personen 
met raynaudfenomeen met ANA’s (tegen-
over 15% zonder ANA’s; p ≤ 0,001). Het vroe-
ge sclerodermiepatroon was aanwezig bij 
79% van de personen met systemische- 
sclerose-autoantilichamen.

Capillaroscopie heeft dus een rol te 
spelen bij de zeer vroege diagnose van 
systemische sclerose. Het lijkt een haal-
bare techniek waarvan de resultaten als 
biomarker gebruikt kunnen worden.

Nieuwe bloedtest 
voor specifieke 
systemische-sclerose-
autoantilichamen?
Het team van Gianluca Moroncini (An-
cona) heeft eerder al een nieuw epitoop 
van een agonistisch autoantilichaam bij 
systemische sclerose beschreven (3). Nu 
heeft het ook een bloedtest ontwikkeld 
om die op te sporen (4). 

Er is thans geen bloedtest die de ziekteac-
tiviteit of ziekteprogressie kan bepalen bij 
systemische sclerose. Eerder al werd een 
stimulerend autoantilichaam beschreven 
voor de PDGF-receptor alfa (PDGFRα) bij 
systemische sclerose. Het onderzoeks-
team van Gianluca Moroncini heeft de 
epitopen geïdentificeerd die door de auto-
antilichamen herkend worden en kon zo 
niet-pathogene PDGFRα-autoantilicha-
men onderscheiden van pathogene PDG-
FRα-autoantilichamen die fibrose induce-
ren. Met de labtest voor bloedserum die 
daar nu voor ontwikkeld is, kan actieve, 
progressieve systemische sclerose vast-
gesteld worden, ongeacht de ziekte als be-
perkt of als diffuus geclassificeerd wordt. 

De onderzoekers stellen nu voor deze 
test te valideren in een populatie met 
systemische sclerose, of met vermoeden 
van die ziekte, om na te gaan of de test 
kan gebruikt worden ter inschatting van 
de ziekte-ernst of voor vroege diagnose.

Risico’s van TNF-
inhibitoren gebruikt na 
kanker
Pauline Raaschou (Stockholm) analy-
seerde verschillende bevolkingsregis-
ters in Zweden om na te gaan of TNF- 
inhibitoren voor de behandeling van 
reumatoïde artritis de kans op kankerre-
cidief verhogen bij patiënten die vooraf-
gaand aan de behandeling reeds kanker 
hadden doorgemaakt (5).

In het Zweedse register van ambulante 
patiënten doken tussen 2001 en 2014 
61.950 patiënten op met een diagnose 
van reumatoïde artritis. Door die te lin-
ken aan het nationale kankerregister en 
het ARTIS-register voor behandeling met 
biologicals konden 446 patiënten gevon-
den worden die al kanker hadden voor 
de start van TNF-inhibitoren. Die werden 
met een 3-op-1-verhouding vergeleken 
met 1.278 patiënten die hetzelfde type 
en stadium van kanker hadden doorge-
maakt, maar geen TNF-inhibitoren had-
den gebruikt. Na een gemiddelde fol-
low-up van vijf jaar was er geen hogere 
kans op terugval van kanker in de groep 
die met TNF-inhibitoren behandeld was 
(relatief risico: 0,7; 95%-BI: 0,4-1,1).

Pauline Raaschou concludeerde bijge-
volg dat de patiënten met een voorge-
schiedenis van kanker en die toch gese-
lecteerd worden voor een behandeling 
met TNF-inhibitoren, geen verhoogde 
kans hebben op kankerrecidief. Wel 
waarschuwde ze dat de analyse betrek-
king heeft op de groep van alle TNF-inhi-
bitoren, en niet noodzakelijk op elke in-
dividuele TNF-inhibitor, noch op andere 
reumatherapieën. De resultaten gelden 
voor de hier geselecteerde patiënten, en 
dus mogelijk niet voor situaties waarin 
we thans TNF-inhibitoren zouden ver-
mijden (bv. zeer recente kanker, kanker 
die niet in remissie is). Ook is ze toepas-
baar op de frequentste kankertypes, niet 
noodzakelijk op alle kankertypes. ❚

Dr Alex Van Nieuwenhove

Referenties
1. Hugues B, Hilliquin S, Mitrovic S, Gossec L, Fautrel B. 

Does a very early therapeutic intervention in very early 
arthritis / pre-rheumatoid arthritis patients prevent the 
onset of rheumatoid arthritis: A systematic reveiw and 
metanalysis. EULAR 2017. Abstract OP011.

2. Cutolo M, Smith V, Distler O, et al. Preliminary analysis 
of nailfold capillaroscopy in the very early diagnosis 
of systemic sclerosis (VEDOSS): The CAPI-VEDOSS 
experience. EULAR 2017. OP0035.

3. Luchetti MM, Moroncini G, Jose Escamez M, et al. 
Induction of scleroderma fibrosis in skin-humanized mice 
by administration of anti-platelet-derived growth factor 
receptor agonistic autoantibodies. Arthritis Rheumatol 
2016;68(9):2263-73.

4. Moroncini G, Mozzicafreddo M, Cuccioloni M, et al. 
Development of a novel epitope-based diagnostic assay 
for systemic sclerosis. EULAR 2017. Abstract OP0031.

5. Raaschou P, Söderling J, Askling J, on behalf of the 
ARTIS study group. TNF inhibitor treatment and risk of 
cancer recurrence in patients with rheumatoid arthritis: 
A nationwide cohort study from Sweden. EULAR 2017. 
Abstract OP0308.O

R
11

01
N

MEDISCH & WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

EULAR 2017:  
enkele hits  

(deel 1)

Midden juni vond voor 
de 70ste keer het 
jaarlijkse congres van de 
European League Against 
Rheumatism (EULAR) 
plaats. Een kleine selectie 
van enkele topics die 
in de kijker stonden en 
die door de EULAR zelf 
aan de pers werden 
voorgesteld.
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Drink 1 liter Hépar® per dag in het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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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.

Solo-praktijk regio waasland zoekt 
collega met interesse in fyto- en/of 
homeopathie.
Praktijk met telefoonondersteuning, 
aparte kabinetten en reeds samenwer-
king in huis met VPK, therapeute en 
pedicure.
Interesse? Neem contact op via remi.
colaes@skynet.be of 0486/46.49.90

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

De cocon is een multidisciplinaire 
groepspraktijk met een knipoog naar 
het oosten. Voor verdere uitbreiding 
zijn wij op zoek naar een deeltijds 
aanwezige gedragspsycholoog, neus-
keel-oorarts en gynaekoloog.

 

www.praktijk-de-cocon.be
Gemotiveerde huisarts (M/V) gezocht 
om onze duopraktijk te versterken 
in Glabbeek. Wij bieden een goed 
georganiseerde praktijk, een volle-
dig nieuw praktijkgebouw (2016), 
een fulltime secretariaat, weekwacht 
(1x/3weken) en weekendwacht via 

wachtpost Tienen. Uurrooster te  
bepalen in samenspraak.
Mogelijkheid tot ontplooiing van 
eigen 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 
Gravensteen. 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: hagwperspectief@outlook.com

GELDENAKEN: Nieuw medisch 
centrum ‘Maison Médicale de Spé-
cialistes’ 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.  
Bestaande huisartsenpraktijk met  

1 huisarts, osteopaat, diëtiste en 
team van kinesisten. Telesecretariaat. 
Impulseogebied. 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  
tijdelijke of definitieve associatie  
vanaf september 2017.
Momenteel nog samenwerking met 
HIAO. Ruim voldoende werkzekerheid. 
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 verhuizen naar 
Antwerpen. Op zoek naar associatie of 
over te nemen praktijk in Antwerpen. 
Graag contact via artsinantwerpen@
gmail.com.

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

Collega oogarts gezocht voor deel-
tijdse 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 ziekenhui-
sactiviteit. Contact via 0473199176 of 
mvaerenberg@hotmail.com

Huisartsenpraktijk over te nemen in 
grote landelijke gemeente (W.Vl.) 
Afzonderlijk volledig ingericht prak-
tijkgebouw kan gehuurd worden.  
GSM 0473 73 46 28

Brussel. Medisch Centrum in het 
noorden van Brussel zoekt:
Dermatoloog-Oogarts-Orthodentist.
Psychiater-Endocrinoloog-Radioloog-
Tandarts (geen wachtdienst) +  
technoloog in Medische Beeldvor-
ming (v/m).
Gelieve contact op te nemen via 
telefoon op het nummer: 
02/267.97.78 Lopez Florence of per 
mail: 
cmsmutsaert@skynet.be. 
Contactpersoon: 
Dr. Van den Hove d’Ertsenrijck.
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Ons ziekenhuis is een 
algemeen ziekenhuis gelegen  

in een rustige groene omgeving  
te Bonheiden.

Met 1.700 medewerkers en 150 artsen dragen we 
samen zorg voor mensen. In ons omgaan met patiënten 

én met collega’s dragen we hartelijkheid en vriendelijkheid 
hoog in het vaandel!

Wij beschikken over 502 bedden voor klassieke hospitalisatie en een 
dagziekenhuis met 94 bedden, goed voor bijna 24.000 opnames en zo’n 

41.600 dagziekenhuisopnames per jaar. 

Wij werven aan:
•   Arts-specialist anesthesie-reanimatie met bijzondere bekwaming 

intensieve zorgen.

•  Arts-specialist pneumologie met bijzondere interesse in allergologie. 

•  Arts-specialist vasculaire heelkunde

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met dr. I. Montag, 
medische directeur of met dr. G. Schols, voorzitter  
van de medische raad. Tel. 015 50 51 11. 

Solliciteren kan online via www.werkenbijimelda.be.  
Wij behandelen alle vacatures met de nodige 

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

Medisch materiaal

medisch materiaal uit dokterska-
binet, alles in zr goede staat, oa. 
electr H/L tafel Duolys,OP-lamp 
Mach 120-F, meubels, sterilisator 
Memmert,microscoop, doppler Hunt-
leigh, weegschaal enz..
info via gsm nr 0468 223050

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

Gezocht materiaal voor opstart nieuwe 
praktijk: onder andere onderzoeks-
tafel, krukjes op wieltjes, doppler 
toestel, 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: electrische onderzoekstafel 
(duolys-quest) + arm- en beensteu-
nen en rollend onderstel in uitste-
kende staat, tabouret, sterilisator, 
chirurgisch materiaal, frigo (A-klasse)  
+ kast, materiaalkasten. Mechelen.  
Tel: 0478/775765.

te koop: StarFitness of MyVibe Fitness 
trilplaat,
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 HUUR: ruime DUPLEX 
woonst:167m², bj 2014 te Nijlen.
Zuidgerichte ruime living, volledig 
ingerichte keuken, terras , 3 kamers ,  
2 badkamers , wasplaats, garage 
mogelijk, warmtepomp , vloerverwar-
ming , alarm , perfecte staat.
Onmiddellijk vrij. Huurprijs 980 euro/
mnd , geen alg kosten. E-peil E73-
128,73kWh/m² Tel 0475 65 56 30 ref 
immoweb 6894807.

TE KOOP Centrum Merchtem he-
renhuis, geschikt voor vrij beroep/ 
kantoor/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

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

TE KOOP, Tongeren, dicht bij centrum 
gelegen, wegens stopzetting praktijk: 
grote stijlvolle villa, ideaal voor prak-
tijk en woonst. Waardevolle afwerk-
ing en onderhouden tuin.Beschikbaar 
vanaf oktober. Tel.: 0475/60 33 56

Ook u wenst een zoekertje  
te publiceren in onze  

volgende edities?

Stuur ons uw zoekertje  
op het adres  

zoekertjes@gambelnet.be.

Het AZ Jan Palfijn Gent is een sterke regionale speler met 526 erkende bedden, meer dan 1.000 
medewerkers en 141 artsen. Het ziekenhuis beschikt onder meer over een vernieuwd beddenhuis 
met aangepaste therapiezalen, een vernieuwde Spoed, een uitgebreid digitaal Operatiekwartier, een 
gloednieuwe dienst Medische Beeldvorming en nieuwe consultatieruimtes.

Om het medisch beleid verder uit te bouwen wensen wij ons te versterken met volgende  
geneesheer-specialisten (m/v):

Gastro-enteroloog, Gynaecoloog, Oftalmoloog, Pneumoloog, 
Psychiater,   Urgentiearts, Uroloog, Reumatoloog

Deze vacatures staan ook open voor assistenten in opleiding. Meer informatie vind je op jobs.janpalfijn.be.

INTERESSE?
Stuur uw kandidatuur en CV naar: 

AZ Jan Palfijn Gent
Ann Wynant, bestuurder-directeur

Watersportlaan 5, 9000 Gent
Info: 09 224 70 20 of ann.wynant@janpalfijngent.be

VACATURES
Artsenkorps

b	  

TE	  HUUR:	  Prak-jk	  /	  kantoor	  
Buggenhout	  
	  
400m2	  prak-jkruimte	  
Ruime	  parking	  vooraan	  
Prach-ge	  tuin	  achteraan	  
	  
Meerdere	  op-es	  en	  formules	  mogelijk	  
Prijs	  overeen	  te	  komen	  
	  
Interesse	  of	  vragen?	  
Aarzel	  niet	  en	  contacteer	  Immo	  beHome	  
Contactpersoon:	  Annelies	  Heyvaert	  
GSM:	  0483	  420	  020	  
E-‐mail:	  annelies@immobehome.be	  	  
	   beHome	
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“P rof. Jani is een excellent 
gynaecoloog met een 
uitmuntende reputatie 

wat het onderwerp van de studie in de 
NEJM van 28 juni jl. betreft: “Aspirin 
versus Placebo in Pregnancies at High 
Risk for Preterm Preeclampsia”. Over het 
gebruik van de nomenclatuur zoals die 

vandaag van kracht is, kan zijn kennis 
nog bijgespijkerd worden. 
Hij heeft het over het doseren van Preg-
nancy associated plasma protein-A 
(PAPP-A) en van Placental growth factor 
(PLGF). 
Placental growth factor wordt vandaag 
(nog) niet terugbetaald door het Riziv. 

Zoals hij zelf schrijft, wordt het relatief 
zelden aangevraagd.
De bepaling van PAPP-A staat niet als 
afzonderlijke bepaling in de nomencla-
tuur. PAPP-A komt alleen maar voor als 
onderdeel in de omschrijving van de 
downscreening in de loop van het eerste 
trimester. PAPP-A kan dus buiten de no-
menclatuur worden aangevraagd want m.i. 
staat het niet as such in de nomenclatuur. 
Het is dan, jammer genoeg en net zoals 
voor de bepaling van de PLGF, te betalen 
door de patiënte. De NIPT werd tot begin 
2017 aan de patiënt aangerekend tegen 290 
euro. PAPP-A en PLGF samen zullen ± een 
kwart van dat bedrag kosten aan de patiënt.
Het artikel in de NEJM kan een element 
zijn om de vraag naar terugbetaling van 

PAPP-A afzonderlijk en van PLGF te argu-
menteren bij het Riziv.

Men moet dus niet kiezen tussen opspo-
ring trisomie 21 en pre-eclampsie. Voor 
de screening op zwangerschapsvergifti-
ging betaalt de patiënte vandaag al de 
PLGF uit eigen portemonnee. Wegens 
het cumulverbod met de NIPT komt er 
vanaf 01.07.2017 een betaling van de 
PAPP-A bij als haar behandelende gy-
naecoloog gelooft in de waarde van 
deze testen in de context van screening 
naar pre-eclampsie. Als deze studie de 
gynaecologen overtuigt, dan zal er een 
bijkomend budget klinische biologie no-
dig zijn om deze screeningstesten door 
te voeren. ❚

T er herinnering: sinds 1 juli wordt 
de NIPT terugbetaald aan alle 
zwangere vrouwen in ons land. 

Tegelijk is de terugbetaling voor midde-
len om trisomie 21 op te sporen, wegge-
vallen. Of nog: de markers om trisomie 
21 op te sporen, zijn dezelfde als die voor 
zwangerschapsvergiftiging (PAPP-A en 
PLGF zijn voor allebei bruikbaar).

We belanden dus in een ietwat surrea-
listische situatie waar nu alle zwangere 
vrouwen kunnen genieten van een NIPT 
– al vinden vele experts de terugbetaling 
voor iedereen zonder enig criterium niet 
gerechtvaardigd – maar ze hebben dus 
geen recht op de opsporing van zwan-
gerschapsvergiftiging.

Terugkomen  
op beslissing?
“Idealiter had de zwangere patiënte (12 
weken) trisomie 21 biochemisch kunnen 
laten opsporen en tezelfdertijd de zwan-
gerschapsvergiftiging, net omdat de 
markers dezelfde zijn”, legt prof. Jacques 
Jani uit. Jani is diensthoofd gynaecolo-
gie-obstetrie in CHU Brugmann en een 
van de auteurs van de ASPRE-studie.
Pre-eclampsie-opsporing wordt nu in rela-
tief weinig centra in ons land voorgesteld, 
maar prof. Jani wil dat veralgemeend zien, 

net wegens de schitterende studieresulta-
ten. “Inderdaad, onze studie toont aan dat 
de dagelijkse inname van 150mg aspirine 
tussen week 12 en 36 van bloedarmoede 
bij de patiëntes met hoog risico, het ge-
vaar op pre-eclampsie doet zakken met 
82% voor week 34 en met 62% voor week 
37. Voor de patiëntes betekent dit een van 
de belangrijkste winsten in de geschiede-
nis van de obstetrie.”

Prof. Jani hoopt dus dat minister  
De Block terugkomt op haar besluit en 
opnieuw de biochemische opsporing 
van zwangerschapsvergiftiging laat 
terugbetalen, zeker omdat in andere 
landen waar de NIPT doelgericht wordt 
terugbetaald volgens strikte criteria, 
deze biochemische opsporing eveneens 
terugbetaald blijft.  ❚

F.D./P.S.
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Surrealistische situatie voor zwangere vrouwen?
Kalendergril: daar waar het prestigieuze New England 
Journal of Medicine op 28 juni de Europese studie 
‘ASPRE’ publiceerde, die aantoont dat aspirine het 
risico op een zware zwangerschapsvergiftiging gevoelig 
doet dalen, schrapte men op 1 juli de terugbetaling van 
middelen om trisomie 21 en pre-eclampsie op te sporen.
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Reactie van Marc Moens
Dit artikel verscheen ook in onze elektronische 
nieuwsbrief onder de titel: “Onbegrijpelijk: moeten kiezen 
tussen opsporing trisomie 21 en pre-eclampsie”. Marc 
Moens, Bvas-voorzitter en voorzitter van de werkgroep 
klinische biologie van de technisch geneeskundige raad 
Riziv, reageert.
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Reageren kan via Twitter  
@specialistkrant en via 
selleslaghp@gmail.com


