De referentie voor huisartsen en specialisten

www.artsenkrant.com

31ste jaar nr 2198 - Dinsdag 15 november 2011 - 1,50 € - Halfwekelijks blad - Afgiftekantoor: BRUSSEL X

Focus over Neglected Infectious Diseases > blz. 12-14

2

© BELPRESS

© BELPRESS

PATIËNTEN SNELLER NAAR
VROUWELIJKE HUISARTS

RADIOLOGEN KRIJGEN INDEX

REPORTAGE:
TERUG UIT AFGHANISTAN

4

10

Vlaanderen leidt 406 huisartsen te weinig op
De Vlaamse universiteiten hebben de voorbije zes jaren 406 huisartsen minder opgeleid dan nodig
volgens de ‘planningscommissie medisch aanbod’. Een massale toestroom van specialisten maakt
dat het globale contingent voor de Vlaamse artsen wel ingevuld raakt, op twee na.

Geen kadaster
De stageplannen voor curatieve geneeskunde zijn jaarlijks gecontingenteerd op 700:
maximaal 420 voor Vlamingen en 280 voor
Franstaligen. Van die 420 Vlaamse stagiairs
geneeskunde mogen er 240 kiezen voor een

specialisatie, de overige 180 zijn nodig om het in opleiding, zij het dat dit tekort (van 101 huisartsen op zes jaar) beperkter is. En de toestroom
aantal huisartsen op peil te houden.
Voor de periode 2004 tot 2010 heeft de van Franstalige specialisten is nog massaler. De
Vlaamse Gemeenschap een tekort van twee planningscommissie telt op dit moment een
overschot van 195 Franstalige artartsen (globaal) en 406 huisartsen. Het minimumaantal voor kin- Doen we onszelf sen (gecumuleerd cijfer voor 20042010, huisartsen en specialisten).
der- en jeugdpsychiatrie werd niet
de das om?
Vlaanderen heeft zich altijd veel
behaald, de quota voor acute
geneeskunde en spoedgeneeskunde werden strikter gehouden aan de federale quota dan
Wallonië. “De kans dat er in Vlaanderen een tekort
wel overschreden.
De Franstalige universiteiten laten al jaren aan huisartsen dreigt, is reëel”, zegt Louis Ide.
te veel artsen naar de stagejaren doorstromen. “Het probleem is dat we nog steeds niet over
Net als in Vlaanderen zijn er ook in het een kadaster van artsen beschikken, waardoor
Franstalige landsgedeelte te weinig huisartsen een gericht beleid op maat onmogelijk is.”

Wachtvergoedingen worden moduleerbaar
Voor het eerst kan een kring haar wachtvergoedingen moduleren. Daarvoor moet ze wel de toestemming
verwerven van de federale kringraad én de medicomut zelf. De kring van Centre et Binche kreeg dat
fiat op de medicomut vorige week. Een primeur.”.
De ene wachtdienst is de andere niet. Daarom
leefde bij kringen al langer de vraag om de wachtvergoedingen te moduleren. Inmiddels is via een
KB die moduleerbaarheid vastgelegd. Zo zijn oplossingen op maat mogelijk waar nodig. Denk
maar aan het probleem van ‘la nuit profonde’
in Wallonië of het verschil tussen zittende en rijdende wacht. Reinier Hueting (ASGB/Kartel):
“Kringen kunnen sinds kort de disponibiliteitshonoraria herverdelen, als ze daarom vragen.
De procedure loopt als volgt: eerst moet een kringmeerderheid zich erachter scharen, dan geeft
de federale raad van huisartsenkringen zijn fiat.
Vervolgens is de goedkeuring van de medicomut nodig.”Die procedure testte de kring van Centre
et Binche als eerste uit. De medicomut zette voor

haar het licht op groen nadat de leden zelf én
de federale kringraad dat deden. Binche zal het
geld aanwenden om de rijdende wacht beter te
verlonen. “Deze artsen krijgen vanaf nu bijna het
dubbele van vroeger”, legt kringvoorzitter JeanFrançois Soupart uit. “Onze leden beslisten
immers dat wie op de wachtpost blijft en hun
‘achterwacht’ van de vergoedingen afziet ten voordele van wie nachtbezoeken aflegt. Die laatsten
krijgen bijna 130 euro voor hun beschikbaarheid.
Bovendien worden nachtvisites dubbel zoveel
betaald als de bezoeken van de rijdende weekendwacht overdag.”

Huisartsgeneeskunde kreeg inmiddels het
statuut van ‘bedreigd beroep’, de quota die
de planningscommissie vooropstelde gelden
daardoor als minima. Maar vooralsnog bracht
dat niet de verhoopte kentering teweeg. Het
gecumuleerde huisartsentekort is in 2010
alleen maar groter geworden.
Peter Backx

In de beste families:
vader en zoon
Dillemans
Met ‘Het is geen sinecure om vader en
zoon samen te krijgen, nietwaar?’
heten dokter Bruno Dillemans en zijn
vader, ererector Roger Dillemans, ons
welkom in Brugge. Beide drukbezette
heren vonden voor Artsenkrant een
gaatje in hun agenda.
> Blz. 28-29: Dubbelinterview

Erik Brusten

Te volgen voorbeeld
Dit voorbeeld kan ook Vlaamse kringen op ideeën
brengen. Alvast in Wallonië zijn Namen en de
Borinage sterk geïnteresseerd in deze moduleerbaarheid. “Het staat elke kring vrij om volgens een eigen formule de wachtvergoedingen
te herverdelen”, legt Soupart uit. “De kring zelf
haalt geen voordeel. De beschikbaarheidshonoraria zijn eigendom van de huisartsen. Logisch
dus om ze toe te wijzen aan artsen die de wacht
effectief presteren. De kring levert wel de fiscale
attesten en de loonfiches af.”
> Blz. 4: Onzekerheid over nieuw
akkoord groeit

Dokter Soupart: “Wie effectief nachtbezoeken
aflegt, krijgt bijna 130 euro wachtvergoeding.”

Bedreigd beroep

Pascal Selleslagh/Vincent Claes

©Thierry Strickaert

D

at staat in het jaarrapport 2010 van
de planningscommissie voor het
medisch aanbod dat weldra van de
persen rolt. Minister van Volksgezondheid
Onkelinx gaf de cijfers vrij in de Senaat als
antwoord op een vraag van Dr. Louis Ide
(N-VA). Artsenkrant kon ze inkijken.

Meer en meer rijst de vraag waar we in
Vlaanderen mee bezig zijn, oppert Ide. “Jaar
na jaar organiseren we een ingangsexamen
geneeskunde, zoals de federale overheid
vraagt. Terwijl iedereen kan zien dat we afstevenen op een tekort aan bepaalde artsen,
zoals huisartsen. Waarschijnlijk doen we zo onszelf de das om. “
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EN VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Kunnen we ‘schandpaalsite’
maar beter doodzwijgen?
Op de dag dat hij in Artsenkrant las over de website verbeterjezorg.be,
kreeg huisarts Bart Vyvermans een mail van de webmaster van die site. Het
bezorgde hem een akelig weekend dat hij niet gauw zal vergeten.

W

e brachten al in een
vorige editie het verhaal van verbeter jezorg.be. Ook voor dokter Vyvermans speelt de website rechter
over artsen die zich niet kunnen en
mogen verdedigen.

hoop maar dat ik nu niet meer ‘geregistreerd’ ben.”

Wachttijd

“De reactie ging over een consult
op de wachtpost dat al van een
half jaar geleden dateert. Ik kende
de patiënt niet. Hij leek vooral
gefrustreerd omdat hij anderhalf
‘Registratie’
uur zou hebben moeten wachten.
“Het bericht dat ik van verbeterMijn dienst op de wachtjezorg.be kreeg, meldde
dat een patiënt een re- ‘Publiek beschuldigd post begon evenwel om
acht uur. En de patiënt
actie had gepost over
worden van een fout, werd al om kwart over
mij als arts”, vertelt de arts
uit Oud-Turnhout. “Om daar ben je niet goed acht geholpen. Het verhaal dat ik hem zou hebdie post te kunnen zien,
van’
ben laten wachten, klopt
moest ik me registreren.
helemaal niet. Misschien was hij veel
Een valstrik waar ik in tuimelde.”
te vroeg naar de wachtpost geko“De patiënt, die anoniem bleef, had
men.”
een negatieve reactie gepost op
Voor Bart Vyvermans is het ergeen ‘incident’ in de wachtpost. Omdat
ste wel dat de patiënt hem aanwreef
ik aanvankelijk de naam niet mocht
een diagnose te hebben gemist.
weten, kon ik ook niet nagaan wat
“De patiënt kreeg de dag nadien in
er echt gebeurd was. Pas na heel wat
het ziekenhuis te horen dat hij
mailtjes over en weer in de loop
wondroos had. Ik zag evenwel een
van het weekend, kreeg ik uiteindelijk
persoon met koorts en klachten
toch de naam van de patiënt. Zo
over een zwaar griepaal syndroom.
kon ik reconstrueren waar het verOok achteraf bekeken heb ik helehaal eigenlijk over ging. Het heeft
maal geen fout begaan.” Dat is
nog heel wat moeite gekost voor ik
immers de manier waarop wondde post kon laten verwijderen. Ik

mailadres heb ik nu geblokkeerd
met de spamfilter.”

Juiste kanalen
“Wat de juiste oplossing is, weet
ik niet. En dus ook niet wat ik de collega’s zou moeten aanbevelen. Maar
voor het ogenblik heb ik er mijn buik
van vol. Het lijkt me dat verbeterjezorg.be gewoon spektakel wil creëren op het internet. Als niemand er
nog op ingaat, is iedereen over drie
maanden de website weer vergeten.”
Klachten kunnen altijd worden uitgepraat tijdens de consultatie. “En
voor een medische fout zijn er ook nog
andere, geijkte kanalen. De wachtdienst in Turnhout heeft trouwens een
ombudsdienst. Ook daar kan de patiënt
met zijn klachten terecht. We doen zelf
al heel veel aan ‘verbeter je zorg’.”
De opmerking van Prof. Roy Remmen dat mensen tegen elkaar altijd
verhalen over hun huisartsen hebben
uitgewisseld en dat je dit fenomeen
toch niet kunt tegenhouden (zie
vorige Artsenkrant), vindt dokter
Vyvermans wellicht terecht. “Maar je
moet nog wel onderscheid maken tussen wat mensen aan de schoolpoort
over de dokter vertellen, en een
beschuldiging op een publiek forum
dat iemand een medische fout heeft
gemaakt.”

roos begint. “Op de website kan de
patiënt natuurlijk vertellen wat hij
wil.”

Beroepsgeheim
“De heer Olaf-Jan Smits heb ik
laten weten dat ik van hem niets meer
wou vernemen. Toch stuurde hij mij
nog een mailtje dat de betrokken patiënt nog op een reactie wacht. Via
verbeterjezorg zal ik die zeker nooit
geven.”
“De patiënt heeft ook nooit contact gezocht met mij. Hij had me
een week later kunnen bellen en
dan hadden we de zaak uitgepraat.
Ook nu mag de patiënt me zeker nog
contacteren.”
Het punt is immers het beroepsgeheim, onderstreept Vyvermans.
Je kunt niet met derden bespreken
wat er in een consult is gebeurd.
“Maar de webmaster eigent zich
wel de rol toe van rechter die kan
beslissen of hij je aan de schandpaal
nagelt of niet.”
“Van een klacht tegen de website
heb ik afgezien, omdat hem dat
alleen maar nog meer publiciteit
bezorgt. Ik reageer ook niet meer op
berichten van verbeterjezorg.be. Het

Wo u t e r Co l s o n

Patiënten gaan sneller naar vrouwelijke huisarts
Patiënten met een vrouwelijke huisarts consulteren
die sneller in geval van kankersymptomen dan
patiënten met een man als huisarts. Dat blijkt uit
nieuw Deens onderzoek.

U

itstel in een kankerdiagnose kan aanzienlijke
gevolgen hebben voor de
prognose. Vraag is of dat uitstel
gelinkt is aan kenmerken van de
huisarts. Deense onderzoekers
voerden een populatiegebaseerde
cohortstudie uit in de regio Aarhus.
334 huisartsen en hun 1.525 nieuw

gediagnosticeerde kankerpatiënten
namen er aan deel.
Het uitstel werd opgesplitst in patiëntgerelateerd (het duurt namelijk
even voor de patiënt zijn huisarts
raadpleegt), artsgerelateerd (de huisarts denkt niet meteen aan kanker)
en systeemgerelateerd (tests aangevraagd door de huisarts, wachttij-

den in het ziekenhuis en de duur
tot operatie, bestraling of chemo).

tiënten met een man als huisarts.
Wellicht zijn vrouwelijke huisartsen
toegankelijker, veronderstellen de
onderzoekers. Patiënten met een
vrouwelijke huisarts hebben dan
weer wel meer kans op een langer
systeemgerelateerd uitstel.

Burn-out
Geen enkel huisartsenkenmerk
(leeftijd, praktijkorganisatie, patiëntenbestand, navorming, jobtevredenheid en burn-out) bleek gelinkt
met artsgerelateerd uitstel. Toch een
opvallende conclusie, want deze factoren worden vaak aangehaald als
mogelijke oorzaken van vertraging in
de diagnose, merken de auteurs op.
Ook opmerkelijk: patiënten van
vrouwelijke huisartsen consulteerden die twee keer sneller dan pa-

Negatief effect
Verder blijkt uit het onderzoek dat
bij huisartsen die erg actief zijn en
die weinig voorafgaande kennis hebben over hun patiënten, het systeemgerelateerd uitstel vaak korter is dan
bij huisartsen die minder actief zijn
en hun patiënten beter kennen.
En ten slotte kregen patiënten
met een lage therapietrouw te kampen met een langer systeemgerelateerd uitstel dan patiënten die hun
behandeling wel trouw opvolgden.
“Het mogelijke negatieve effect van
het feit dat patiënten hun dokter
goed kennen, moet verder worden
onderzocht. Evenals kleine verschillen in systeemgerelateerd uitstel
die kunnen wijzen op artsafhankelijke verschillen in de kwaliteit van
de zorgcoördinatie”, besluiten de
auteurs.

Ben Houdmont
Horzelstraat 100 - 1180 Brussel

www.artsenkrant.com
Content manager: Jorgen Vanderdood
e-mail: jorgen.vanderdood@ubm.com

Wellicht zijn vrouwelijke huisartsen toegankelijker, veronderstellen de onderzoekers.
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Onzekerheid over nieuw akkoord groeit
Is het manueel verlengen van het gmd ook volgend jaar nog mogelijk? De medicomut blijft die
beslissing maar voor zich uitschuiven. Wel staat vast dat de radiologen hun uitgestelde index vanaf
december volledig mogen doorrekenen. Intussen groeit de onzekerheid over een nieuw akkoord.

D

e commissie artsen-ziekenfondsen boog zich
vorige week over een
goed gevulde agenda. Eerst kwam
de uitgestelde index medische
beeldvorming aan de orde. In juli
mochten de radiologen hun prestaties maar met 0,93% opslaan, en
niet met 1,4% zoals de andere specialisten. Inmiddels is gebleken dat
de uitgaven onder controle zijn. De
eerste zes maanden van 2011 bleef
de stijging beperkt tot 0,7%.

Aanvraagformulier
De medicomut stemde bijgevolg in met een bijkomende

indexering van 0,47% op 1 december 2011. Dat brengt de radiologen op hetzelfde indexniveau als
de andere specialisten. De vraag
om de indexmassa te koppelen
aan een gestandaardiseerd aanvraagformulier kwam weer op
tafel. “Wij willen daaraan meewerken maar het uitgestelde deel
van de index mag er niet van
afhangen”, zegt M arc Moens
(Bvas). “In de nomenclatuur zitten
trouwens al andere elementen
die het aanvragen van radiologie
betaalbaar houden.”
Reinier Hueting (ASGB) zit op
dezelfde golflengte: “In feite staan

de voorwaarden van het formulier ons blijft het patiëntencontact
al gewoon in de wet. We zullen het essentieel”, zegt Dr. Moens. “Je
gebruik van dat formulier aanmoe- moet geen gmd maken om er elk
digen, maar niet verplichten. Dat jaar automatisch een bonus uit te
halen. Wij zeggen: verom te vermijden dat
geet toch niet wat de
we het slachtoffer worziel is van de stiel.”
den van de admiDi Rupo wil
Bij het ASGB ziet
nistratie.”
elf miljard
men dat helemaal
De verlenging van
wegbesparen, maar anders. Dr. Hueting
het gmd dan. Op dat
punt raakte de medi- niemand weet waar de betreurt dat de gmdoplossing verder uitcomut geen meter
hakbijl zal vallen
stel oploopt “door het
vooruit. Beide artgefilibuster van de
sensyndicaten trekken zich terug in een egelstelling. Bvas”. Hij ziet er een “verrotDe Bvas wil kost wat kost de manu- tingsstrategie” achter.
Tussendoor stemde de medicoele verlenging behouden. “Voor
mut in met een nieuwe financiering van de Lok’s. Als een Lok naar
behoren werkt – minstens vier
vergaderingen per jaar, enz. – dan
staat daar 200 euro per sessie
tegenover. Sponsoring blijft dan
wel achterwege.

© belpress

Opperste verwarring

De radiologen komen vanaf 1 december op hetzelfde indexniveau als de andere specialisten.

De medicomut maakt zich stilaan zorgen over hoe het verder
moet nu er nog steeds geen
begroting voor 2012 is goedgekeurd en het akkoord eind december afloopt. Daarover heerst de
grootst mogelijke verwarring. Het
enige houvast is de begrotingsnota
die het Verzekeringscomité begin
oktober stemde. Verder is bekend
dat formateur Di Rupo meer dan
elf miljard wil wegbesparen, maar
niemand weet waar de hakbijl
terecht zal komen.
“We hebben geen enkele indicatie wat het zal worden”, zegt
Marc Moens. “Dit is onuitgegeven. Als er niets uit de bus komt,
waarover kan je dan negociëren?
Tenzij over de mogelijkheid om
het bestaande akkoord gewoon
te laten doorlopen.” Dat gebeurde

al een keer in het vorige decennium: de conventie werd toen
met zes maanden verlengd.

Index 2012?
De nieuwe regering moet in
elk geval beseffen dat de artsen
niet zomaar de index van 2,99%
waarop ze recht hebben, laten
schieten, verzekert Moens. “We
spreken al gauw over 217 miljoen.
Reken daar nog 105 à 110 miljoen bij voor het sociaal statuut.”
Zelfde bekommernis bij het
ASGB. Als het getrouwtrek rond de
begroting nog lang aansleept, zit
het erin dat de indexmassa onttrokken wordt aan de medicomut, vreest Hueting. “Jo De Cock
heeft al laten uitschijnen dat zoiets
niet kan. Maar met een regering
op zoek naar middelen valt dat scenario niet uit te sluiten.”

Pe t e r B a c k x /
Pa s c a l S e l l e s l a g h

Wat denkt het ASGB over:
• Verbeterjezorg?
Flauwekul, die site die artsen beoordeelt. En zelfs gevaarlijk: er bestaat
een mogelijke bias tot en met.
Iedereen kan zo’n beoordeling gaan
invullen. Ik denk niet dat we daarop
zitten te wachten.
• De onduidelijke studieduur
geneeskunde?
Dat er nog steeds geen klare wijn
geschonken is over de inkrimping
volgend academiejaar van zeven naar
zes jaar, kan niet. Weliswaar zijn op
het einde van de rit dubbel zoveel
Rizivnummers voorzien omdat dan
ineens twee lichtingen tegelijk afstuderen. In die zin klopt de voorbereiding. Maar ook het aantal stagemeesters en andere praktische regelingen moeten volgen.

P. S .

KCE-rapport residentiële zorg

Jaarlijks minstens 1.600 nieuwe plaatsen nodig
Tegen 2025 zullen er in België tussen de 149.000 en 177.000 bedden nodig
zijn in de residentiële zorg. Een pak meer dus dan de huidige 125.500. En
dat is maar een voorsmaakje van wat nadien komen zal.

S

inds 1997 geldt er in België
een moratorium op het aantal residentiële bedden. Dat
verstreek op 1 oktober. Daarom
vroeg de FOD Volksgezondheid aan
het Kenniscentrum om een wetenschappelijke projectie te maken van
het aantal nieuwe bedden in de
rustoorden en de verzorgingstehuizen in de nabije toekomst.

Scenario
Uit de projectie blijkt dat in het
beste geval het aantal bedden

jaarlijks met 1.600 moet toenemen, en in het slechtste geval
met 3.500. Door de vergrijzing zal
ook vaker een beroep worden
gedaan op thuisverpleging.
Daarbovenop kan men ook
opname in rustoorden of verzorgingstehuizen afremmen door de
thuiszorg met de helft uit te breiden. Maar ook dan zullen er minstens jaarlijks 1.600 bedden moeten bijkomen.
De kans voor ouderen om te
worden opgenomen in een instel-

ling hangt vooral samen met de
leeftijd. Over 15 jaar zal één op de
vijf Belgen ouder zijn dan 65 jaar.
Maar wat in verband met de
residentiële zorg vooral belangrijk
is, is dat drie procent van de Belgen
ouder zal zijn dan 85 jaar. Na 2025
zal dat laatste percentage nog aanzienlijk toenemen, en daarmee
ook de nood aan rustoorden en
verzorgingstehuizen.
De opnamekans vergroot ook bij
belangrijke lichamelijke of cognitieve beperkingen – en is hoger voor

alleenwonende ouderen. Ze stijgt
bij aanwezigheid van chronische
aandoeningen als dementie,
beroerte, diabetes, heupfractuur en
de ziekte van Parkinson.
De variabiliteit van deze factoren
werd in de verschillende scenario’s
verwerkt.

Vlaanderen meer
Het aantal nieuwe bedden varieert van streek tot streek. In de
Vlaamse provincies zal de behoefte
over het algemeen sterker stijgen dan in het zuiden van het
land.
Uitschieter is Limburg waar het
aandeel van 85-plussers in de
oudere bevolking relatief klein is,

maar waar dat dan ook meer uitgesproken zal stijgen. Men verwacht in deze provincie een toename met 86% van de behoefte
aan residentiële bedden. Ook de
streek van Turnhout schiet erbovenuit met een stijging van 77%.
Brussel heeft nu verhoudingsgewijs het grootste aantal residentiële bedden, maar het is de
enige regio waar de behoefte de
komende 15 jaar licht zal dalen.

W. Co.
Toekomstige behoefte aan residentiële ouderenzorg in België: projecties 2011-2025. KCE
Reports 167A, www.kce.fgov.be
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Open brief aan Di Rupo:
‘Pas euthanasiewet eindelijk aan’
In de algemene pers is de laatste dagen heel wat te doen rond euthanasie.
Aanleiding is de open brief aan formateur Elio Di Rupo waarin prof. dr. Wim
Distelmans en enkele collega’s onder meer pleiten voor een verruiming van
de euthanasiewet.
elk ander testament kan ook deze verklaring door de ondertekenaar op
elk moment aangepast of nietig verklaard worden. Een tijdslimiet lijkt ons
daarom niet nodig.”
Daarnaast vragen de ondertekenaars een ‘doorverwijsplicht’. In de
huidige wetgeving staat geschreven dat patiënten zelf op zoek moeten gaan naar een andere arts wanneer de behandelende arts niet
wenst in te gaan op het euthanasieverzoek. Maar dat is helemaal
niet evident, zeker niet voor oudere
en erg zieke patiënten, aldus de
auteurs.
De beperkte toepassing van de
wilsverklaring zint hen evenmin. Zo

Wim Distelmans: “Waarom kan je in je
testament niet opnemen dat je euthanasie wil bij diepe dementie?”
zijn leven te laten beëindigen als
het ooit zover komt”, geeft Distelmans
uitleg. “Nu kan dat niet, de wils-

Tijs Ruysschaert

mag euthanasie pas toegepast worden als de patiënt “niet meer bij
bewustzijn is” en als “deze toestand
volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is”. Maar, zo luidt
het, euthanasie moet ook mogelijk
zijn voor verworven wilsonbekwamen, zoals bijvoorbeeld mensen
met gevorderde hersentumoren en
alzheimerdementie.

Onwaardig
“Mensen die aftakelen door
dementie, eindigen soms in een
foetushouding, spelend met hun uitwerpselen. Wie zoiets onwaardig
vindt en dat zelf niet wil meemaken,
moet volgens ons de kans krijgen om

©JDB

D

e ‘Wet betreffende de
euthanasie’ bleef onaangeroerd sinds hij in 2002 in
het leven werd geroepen. “Nochtans werden al heel wat wetsvoorstellen ingediend, maar in al die tijd
is geen enkele commissie samengekomen om die te bespreken. Een
volgende stap dringt zich nu echt
op”, geeft Wim Distelmans meer
uitleg.
De auteurs van de brief stellen
zich openlijk vragen bij de beperkte
‘houdbaarheid’ (vijf jaar) van een
wilsverklaring euthanasie. Als iemand
zijn registratie bij de gemeente vergeet te verlengen, is die dus niet meer
houdbaar. “Absurd. Trouwens, zoals

verklaring geldt alleen bij onomkeerbare bewusteloosheid, coma
met andere woorden.”
De ondertekenaars van de open
brief willen ook dat de wilsverklaring
uitgebreid wordt naar minderjarigen. Een nieuwe leeftijdsgrens vragen ze niet, er moet gewoon rekening gehouden worden met de individuele maturiteit en de overweging die aan een voorziek voorafging.
“De logica ontbreekt in de huidige wetgeving”, vertelt Distelmans
tot slot aan Artsenkrant. “Iedereen
kan een negatieve wilsverklaring
opnemen in zijn testament. Je kan
aangeven dat je bij diepe dementie
geen sondevoeding wil krijgen.
Waarom kan je dan niet opgeven
dat je bij diezelfde diepe dementie
euthanasie wilt?”

Paul Vanden Berghe: ‘Geen discours van rechten en plichten’
“De euthanasiewet mag dan wel onaangeroerd zijn sinds 2002, er is toch al heel
wat veranderd in tussentijd”, vindt Paul
Vanden Berghe, directeur van de Federatie
Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV).
“Het kost tijd om de bevolking te informeren, zeker over zo’n delicaat onderwerp,
maar we stellen vast dat de geesten rijper
zijn geworden. Ook in de sector zelf. Vroeger
leek het debat tussen twee antagonisten te
gaan: ‘de vrijzinnigen’ kregen de euthanasiewet, in ruil kregen ‘de katholieken’ de
palliatieve zorg. Nu leeft die tegenstelling
niet meer in het veld. Palliatieve equipes
begeleiden patiënten evenzeer bij eutha-

nasie. Daarom is het ook nodig dat ze dringend uitgebreid worden.”“Momenteel hebben ziekenhuizen per 500 bedden een palliatief team van een halftijdse arts, een
halftijdse verpleegkundige en een halftijdse psycholoog. Maar die ondersteuning
is verre van toereikend en is gebaseerd op
de wettelijk bepaalde omkadering uit de
tweede helft van de jaren ’90 toen er nog
geen euthanasiewet was. De vraag om palliatieve zorg is sindsdien jaar na jaar toegenomen, waardoor onze equipes tegenwoordig fel onderbemand zijn, vaak niet meer
aan pijn- en symptoomcontrole toekomen
en onder een enorme werkdruk moeten

presteren. Dat er soms ongelukken gebeuren, artsen en hele teams in de media
berecht worden of werknemers er onderdoorgaan, hoeft dan ook niet te verwonderen.”
Bij de roep om een uitbreiding van de
euthanasiewet naar onder meer dementerenden en minderjarigen, maakt Vanden
Berghe enig voorbehoud. “In sommige van
die gevallen kan levensbeëindiging zeker
overwogenworden. Maar in de redenering
van de buitenwacht, durft de nodige nuance
al eens te ontbreken. Wij pleiten dan ook
niet zonder meer voor of tegen een uitbreiding. Er zullen altijd gevallen zijn die zelfs

Peter Burvenich: ‘Ook rechten van arts vrijwaren’
Dr. Peter Burvenich, gastro-enteroloog van
het AZ Maria Middelares, is al jarenlang lid
van het palliatief team en voorzitter van
de commissie voor ethiek. Hij wijst op de
complexiteit van euthanasie en waarschuwt
voor de valkuilen van een publiek debat.
“Al te vaak worden verschillende facetten van euthanasie door elkaar gehaald.
Euthanasie heeft een juridische, ethische,
emotionele, technische en medische kant.
Bij een debat moet je duidelijk aangeven
over welk terrein je het wilt hebben.”
“De vraag om de toepassing van de
euthanasiewet uit te breiden, verdient
enige juridische context. Zowel voor psychiatrische patiënten, chronische pijnlij-

ders als dementerenden (in de beginfase)
bestaat eigenlijk al een opening in de wet.
In een medisch uitzichtloze situatie die
gepaard gaat met aanhoudend en ondraaglijk lichamelijk en/of psychisch lijden, kunnen zij uitdrukkelijk om euthanasie vragen.
Er is zeker iets voor te zeggen om dat ook
open te trekken naar sommige minderjarigen. Maar dat mag niet zomaar gebeuren: zorgvuldigheid is hier een sleutelwoord.”
Tot slot wijst Burvenich op de moeilijkheid voor artsen zelf. “Euthanasie is een
enorm delicaat onderwerp dat enorm veel
doet met een arts en zijn team. Daarom is
het uitermate belangrijk dat de rechten

van de arts gevrijwaard blijven. Hij moet
de kans en de tijd krijgen om oog te hebben voor elk teamlid dat bij de eventuele
euthanasie uitvoering betrokken is. De
teamleden moeten hun eigen beleving
over het onderwerp kunnen uiten; zij moeten in alle vrijheid kunnen beslissen of ze
al dan niet deelnemen. Na het teamoverleg is het dan ook mogelijk dat een arts toch
niet ingaat op het verzoek van zijn patiënt.
En daar is niets verkeerd mee, voor zover
dit vooraf goed met de euthanasievrager
wordt gecommuniceerd”

T. R .

niet onder de toepassing van een uitgebreide
wet vallen. Op zo’n moment zijn overleg en
verantwoordelijkheidszin van de arts en
zijn team van belang.”
“Ook de omgeving is cruciaal. Daarom
zijn wij geen voorstander van een doorverwijsplicht. Het levenseindeverhaal mag geen
discours van rechten en plichten worden. De
bekommernis die van tel is, is of we de beste
zorg aanbieden. En daarvoor blijft de patiënt
best in zijn vertrouwde entourage, ook als
de arts in kwestie het euthanasieverzoek zelf
niet kan uitvoeren.”
“Als zoiets gebeurt, gaat het team toch
beter verder met die vraag, desnoods met

een andere arts uit het ziekenhuis, de
equipe of de instelling”, vervolgt Vanden
Berghe. “De arts die gewetensbezwaren
heeft, blijft intussen best betrokken. Zijn aanwezigheid kan zelfs een teken van zorgvuldigheid zijn; het toont dat euthanasie nooit
vanzelfsprekend is. Bovendien kan die dokter, door het proces van dichtbij mee te
maken, herkennen waar zijn gewetensbezwaren precies liggen en hij kan zijn
houding ten opzichte van euthanasie evolueren.”

T. R .

Dominique Lossignol: ‘Waarom
geen overleg met Franstaligen?’
Dr. Dominique Lossignol, coördinator van
het Franstalige forum EOL (end-of-life) en
hoofd van het zorgteam in het Instituut
Jules Bordet, treedt Wim Distelmans op veel
punten bij, maar hij betreurt dat er geen overleg plaatsvond met de Franstalige collega’s.
“Het is inderdaad goed om vragen te stellen bij de huidige stand van zaken. Maar
gezien de huidige politieke situatie, zal
niemand beslissingen nemen over dat
onderwerp de komende weken. We mogen
trouwens niet overhaast te werk gaan in
deze kwestie. Dat zou enkel in het voordeel spelen van wie tegen de euthanasiewet
is en zou het debat doen bevriezen.”

Isotretinoïne EG®
* Voor de kostprijs van 12 maanden behandeling met het merkgeneesmiddel, heeft uw patiënt 17 maanden behandeling met Isotretinoïne EG® 20 mg 60 zachte capsules
(dit is geen indicator voor de behandelingsduur maar een prijsratio berekend op basis van het remgeld betaald door de actieve patiënt).

Lossignol vindt het ook jammer dat de
auteurs van de brief geen contact hebben
opgenomen met hun Franstalige collega’s. Op veel punten stemmen de meningen immers overeen. Hij wijst er wel op
dat een uitbreiding van de wilsverklaring
naar patiënten met hersentumoren en
alzheimer, tekortdoet aan andere aandoeningen.
Die bekommernis is evenwel onterecht.
In hun open brief vragen Distelmans en co
immers een uitbreiding van de euthanasiewet voor alle “verworven wilsonbekwamen”.

J . T. / T. R .
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Eerste euthanasie op zwaar demente in Nederland
Het verhaal van een 64-jarige, zwaar demente patiënte die in maart van dit jaar overleed ten gevolge van
euthanasie, haalt de krantenkoppen in Nederland. In de marge van de zaak meldt De Volkskrant dat er vorig
jaar 21 keer euthanasie is toegepast op patiënten in een gevorderd stadium van dementie.

D

at is een nieuwe evolutie,
want voor 2010 zijn er
alleen gevallen bekend van
euthanasie bij dementerenden in
het beginstadium van de ziekte.
Artsen durfden alleen in te gaan op
het verzoek van een patiënt met
wie nog een gesprek mogelijk was.
Zo zijn in 2009 twaalf gevallen van
levensbeëindiging bij beginnende
dementie door de toetsingscommissies als zorgvuldig beoordeeld.

voorwaarden toch in aanmerking
kunnen komen voor euthanasie.”
Zoals in België schrijft ook in Nederland

de wet voor dat euthanasie alleen kan
bij “ondraaglijk en uitzichtloos lijden”. Net als bij ons wordt er ook in

Nederland druk uitgeoefend om de
wet uit te breiden. Alzheimerpatiënten
bijvoorbeeld trekken hard aan de

bel. Verder is er ook een vereniging
van senioren die het recht op euthanasie claimen als ze hun leven als
‘klaar’ beschouwen zonder dat ze
een ernstige ziekte hebben.

P. B .
(*) Scen staat voor ‘Steun en Consultatie bij
Euthanasie in Nederland’. Scen-artsen zijn
vergelijkbaar met Leif-artsen in Vlaanderen.
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Samen voor een kra
achtige
u/24

Dit kan verstrekkende gevolgen kan
hebben voor het omgaan met
euthanasie in Nederland.

Oordeelkundig
Bij de 64-jarige vrouw was de
dementie ver gevorderd. Ze had haar
euthanasieverzoek neergeschreven in
een wilsverklaring toen ze nog helder van geest was. Ze bleef die vraag
regelmatig herhalen tegenover haar
artsen. Zodra ze afhankelijk zou worden en haar kinderen niet meer zou
herkennen, wilde ze euthanasie. “Op
het einde kon ze haar wens niet
meer duidelijk verwoorden en haar
wilsbekwaamheid was sterk afgenomen”, schrijft De Volkskrant. “Toch
werd de euthanasie goedgekeurd
door de toetsingscommissie.”
De huisarts van de vrouw had verscheidene artsen geconsulteerd over
het euthanasieverzoek. Een eerste
Scen-arts (*) oordeelde negatief
omdat hij niet kon controleren of het
verzoek vrijwillig en weloverwogen
was. Een tweede Scen-arts achtte
euthanasie wel mogelijk. Omdat de
zaak zo gevoelig lag, hebben uiteindelijk vijf regionale toetsingscommissies er zich over gebogen.
Ze kwamen tot de bevinding dat de
huisarts oordeelkundig had gehandeld.

Verstrekkende gevolgen
De krant voegt nog een commentaar toe van de Limburgse huisarts en
Scen-arts Constance de Vries, die zegt
dat de zaak verstrekkende gevolgen
kan hebben voor het omgaan met
euthanasie in Nederland. “Dit betekent dat patiënten die wilsonbekwaam worden, onder bepaalde
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Huisartsen openen wachtpost in Bilzen
Vanaf januari gaan de huisartsen van Bilzen, Hoeselt en Riemst tijdens het
weekend een wachtpost bemannen in de gebouwen van het Medisch
Centrum Bilzen.

H

uisartsenwachtpost 37’,
zoals de nieuwe wachtpost heet, opent de deuren op 7 januari 2012. De
wachtpost komt op de eerste verdieping van het Ganshof waar ook
het AZ Vesalius (Medisch Centrum
Bilzen) al onderdak vond. De 54

huisartsen uit Bilzen, Hoeselt en
Riemst zullen daar vanaf januari
patiënten opvangen tijdens de
wachtdiensten. Amper twee leden
van de kring stemden tegen het
idee. Maar intussen legden ze zich
neer bij de beslissing van de
meerderheid en zullen ze mee-

draaien in de wachtpost.
De wachtpost past in een ruimere
samenwerking met twee andere
Zuid-Limburgse gemeenten, Lanaken
en Tongeren, waar voorlopig wel
nog een arts vanuit de eigen praktijk als ‘huisarts van wacht’ blijft
opereren. “Mogelijk draaien ze later

© JDB

‘

Dokter Luc Hendrix naast coördinator Annemieke Frans: “We krijgen alleen maar positieve signalen.”

wel mee in de wachtpost, eventueel op meerdere locaties met één
management. Die gesprekken lopen,
maar we zijn er nog niet uit”, zegt
Luc Hendrix, voorzitter van de wachtpost, aan Artsenkrant.

beslist of een patiënt recht heeft
op een huisbezoek. Er wordt één
keer de vraag gesteld of de patiënt
zich echt niet kan verplaatsen. Kan
dat niet, dan komt er een dokter op
huisbezoek.”

070-nummer

Positieve signalen

Samen schakelen de 94 huisartsen uit de vijf gemeenten vanaf
januari over op een centraal oproepnummer, een zogenaamd 070-nummer dat dankzij een tussenkomst
van de deelnemende gemeenten
goedkoper is dan de dure 0903nummers waar vaak nog mee
gewerkt wordt.
“Op weekavonden wordt gevraagd
de postcode in te geven en wordt de
patiënt automatisch doorverbonden
naar de dokter van wacht in zijn
gemeente”, aldus Luc Hendrix. “In
het weekend krijgen ze een ‘calltaker’ aan de lijn om een afspraak
te maken in de wachtpost Bilzen of
om een dokter aan huis te laten
komen als dat nodig is. Voor Lanaken
en Tongeren gaan we na of we de
patiënten rechtstreeks in de agenda
van de wachtarts kunnen inschrijven.
Bedoeling is zo weinig mogelijk
telefoons door te verbinden.”
De Zuid-Limburgse huisartsen
hopen dat ze zo het aantal huisbezoeken kunnen drukken. “Let wel,
het is niet de telefoonbediende die

De wachtpost komt in een leegstaande gang van het Medisch
Centrum dat verder uit een daghospitaal, een polikliniek, een afdeling radiologie en een EHBO-post
(in de week open van 8 tot 20 uur)
bestaat. “Een spoeddienst is er niet
in Bilzen. Dat maakt dat taaka fspraken tussen spoedartsen en huisartsen in deze setting niet aan de
orde zijn. Op een afstand van 12
tot 15 kilometer bevinden zich wel
de spoeddiensten van Tongeren,
Hasselt en Genk.”
Nog dit: de huisartsen krijgen in
het Medisch Centrum een gang in
bruikleen. Ze hoeven geen huur te
betalen en dragen alleen operationele kosten zoals verwarming en
elektriciteit. Het aanvraagdossier
voor de wachtpost Bilzen ligt voor
in het Riziv en moet de medicomut
nog passeren. Maar dokter Hendrix
is er gerust in: “Theoretisch zou er
geen probleem mogen zijn. We
krijgen alleen maar positieve
signalen.”

Pe t e r B a c k x

Vliegen teisteren Nederlandse ziekenhuizen
Verscheidene Nederlandse ziekenhuizen proberen al weken hun
operatiezalen vliegvrij te houden. Sommige ok’s werden gesloten uit
hygiënische overwegingen.
getroffen. Alle mogelijke openingen
werden opgespoord en gedicht, maar
twee weken later werden weer vliegen aangetroffen in één operatiezaal. Ondertussen zijn alle operatiezalen weer open en zijn er geen
vliegen meer gezien.
Ook de Ziekenhuis Groep Twente in
Hengelo (bij Enschede) en het Atrium
Medisch Centrum Parkstad (bij
Brunssum) kampen met dezelfde problemen. Beide ziekenhuizen hebben

enkele uren of dagen de operatiezalen noodgedwongen moeten
sluiten om de ruimtes steriel te
maken.

In de muren
De vraag is nu of het dichten van
alle mogelijke gaten en kieren volstaat.
Volgens Nico Vonk, directeur van het
Nederlands Kenniscentrum Dierplagen,
overwinteren duizenden tot tienduizenden vliegen in de muren. In het

Studenten geneeskunde vrezen uitstel zesjarige basisopleiding
De Vlaamse geneeskundestudenten
luiden de alarmbel. Ze vrezen dat de
verkorte, zesjarige basisopleiding niet
vanaf 2012-2013 van start kan gaan.
“Het zou ondenkbaar zijn als startende
basisartsen weer een opleiding van zeven
jaar moeten aanvatten omdat de noodzakelijke decretale en financiële beslissingen niet tijdig genomen worden.”
De Kamer schaarde zich in maart van
dit jaar unaniem achter het voorstel om
de basisopleiding van artsen te verkorten van zeven naar zes jaar, conform een
Europese richtlijn. De afspraak was dat de
universiteiten vanaf het academiejaar
2012-2013 met de zesjarige basisopleiding van start zouden gaan.
Maar de studenten vrezen dat de
Vlaamse gemeenschap haar huiswerk

niet tijdig klaar zal hebben. Zo zijn de
afspraken over het behoud van de financiering van het (wegvallende) zevende jaar
nog niet rond. Er moet ook dringend
werk gemaakt worden van de nodige
decreten.
In een open brief aan minister
van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) drukt het
Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg
(VGSO), een koepelvereniging van geneeskundestudenten van de vier Vlaamse universiteiten, haar ongerustheid uit. Ook de
rectoren en decanen ontvingen een kopie
van de brief. Minister Smet moet snel het
nodige doen om de verkorte basisopleiding geneeskunde van zes jaar te laten
ingaan zoals afgesproken vanaf het academiejaar 2012-2013, is de boodschap van
het VGSO.

Belpress

Z

it het warme najaar er voor
iets tussen of is het gewoon
toeval? De oorzaak is nog
niet duidelijk, maar vast staat wel
dat drie ziekenhuizen in Nederland
hun operatiezalen moeten sluiten
door een overlast aan vliegen.
Het Rijnstate Ziekenhuis in Zevenaar
(bij Arnhem) zit al sinds half oktober
met de handen in het haar. Het ziekenhuis sloot vier dagen alle operatiezalen nadat er vliegen waren aan-

De universiteiten hebben nog maar
een paar maanden om de nodige curriculumwijzigingen definitief door te voeren, schrijven de studenten. “Wij vrezen
dat door nalatigheid van de Vlaamse
Gemeenschap dit project niet afgewerkt
kan worden. Dat is meer dan betreurenswaardig.”
De hervorming naar een zesjarige
opleiding vraagt niet enkel een toegenomen inspanning en meer middelen
voor het theoretische deel van de opleiding, maar gaat ook gepaard met een
hogere belasting en een hogere kost van
het praktische opleidingsdeel, schrijven
de studenten. “Het behoud van de financiële middelen van het huidige zevende
jaar is dus onontbeerlijk.”

P. B .

zijn opgemerkt, zijn de ‘brutaaltjes’. Achter deze enkelingen verschuilen zich tienduizenden anderen die in de
muren blijven zitten”, legt
hij uit. “Het is beter om in het
voorjaar de buitenmuren te
controleren en gaten te dichten zodat de beestjes in het
najaar niet naar binnen kunnen.”
Uit rondvraag bij enkele
Belgische ziekenhuizen blijkt dat het
vliegenprobleem nog niet naar ons
land is overgewaaid.

Nederlandse vakblad Zorgvisie raadt
hij zelfs aan om niet alles hermetisch af te sluiten omdat de vliegenlijkjes ander ongedierte aantrekken.
“De vliegen die in de operatiezalen

Collegiaal
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Machinale perfusie beste methode om organen te bewaren
De Hoge Gezondheidsraad pleit voor de invoer van een nieuwe ex vivo-bewaarmethode voor
donororganen. Machinale perfusie heeft tal van voordelen vergeleken met de traditionele ‘cold storage’,
maar wordt vooralsnog nog niet gebruikt in ons land.

H

et aantal Belgen dat een
nieuw orgaan nodig heeft,
stijgt, zo meldt de Hoge
Gezondheidsraad (HGR). De wachtlijsten voor donororganen groeien
almaar aan en steeds meer mensen
overlijden gedurende dat wachten.
Er wordt daarom vaker een beroep
gedaan op ECD’s (extended criteria
donors) en DCD’s (donors after cardiac death). Maar daarmee neemt
het risico op primaire non-functie
en post-transplantiemorbiditeit en mortaliteit toe.
In zijn rapport somt de HGR enkele
voordelen op van machinale perfusie (MP) tegenover de traditionele
‘cold storage’ (CS). Zo vermindert
MP de schade aan organen door
koude ischemie en verhoogt de
methode de orgaanimmunotolerantie. De organen blijven ook beter
bewaard en functioneren beter na de
transplantatie. Daardoor dalen de
kosten voor medische opvolging.
Daarnaast zou de methode het mogelijk maken om beschadigde organen opnieuw ‘transplanteerbaar’ te
maken, wat de organenpool gevoelig kan doen toenemen.

Wetenschappelijke studies bij dieren
hebben die voordelen van MP effectief
aangetoond. Bij mensen werd het nut

van de nieuwe methode al bewezen
voor de transplantatie van nieren, longen en harten. Momenteel lopen nog

klinische onderzoeken die het effect
nagaan voor lever en pancreas.
Voorlopig wordt de MP-methode

W. Co.
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Aandrangincontinentie (UUI) treft bijna
1 op 3 vrouwen met overactieve blaas3
en kan signiﬁcante fysieke, sociale
en emotionele effecten hebben.4

Toviaz® 8 mg*
Verbeterd ‘droog’-percentage in het dagboek

64 % van de UUI-patiënten ‘droog’

2†

HagaZiekenhuis
Den Haag krijgt Prijs
Klinische Paden
Het Belgisch-Nederlands Netwerk
Klinische Paden kent de Prijs Klinische
Paden 2011 toe aan het Nederlandse
HagaZiekenhuis voor een project
‘Zorgpaden binnen de orthopedie’.
De Prijs Klinische Paden wordt jaarlijks toegekend aan een multidisciplinair team dat op innoverende wijze de
methodiek van zorgpaden/klinische
paden toepast. De inbedding in de
organisatie en de beoordeling van de
effecten van het klinische pad zijn ook
belangrijke criteria.
De prijs van 2.000 euro wordt dit
jaar voor de vierde keer uitgereikt. De
winnende organisatie mag het project
ook presenten op een internationaal
congres, dat is het European Pathways
Congres dat volgend jaar in Amsterdam
zal plaatsvinden.
Het is de eerste keer dat de prijs aan
een project binnen de orthopedie wordt
toegekend. De drie vorige keren zaten
de bekroonde projecten telkens in de
cardiovasculaire sfeer.
De titel van het project onderstreept
dat een zorgpad op maat van de patiënt
moet worden gesneden: “Zorgpaden
binnen de orthopedie: gelijk waar mogelijk, anders waar nodig”.
De publieksprijs van 500 euro ging
naar het Openbaar Psychiatrisch
Zorgcentrum Geel, met het project
‘Somatische screening en opvolging
van metabool syndroom’.

nog niet gebruikt in ons land, omdat
de huidige vergoeding voor de inkoop
van organen de kosten niet kan
dekken. Maar de HGR plaatst de
invoering van MP nu hoog op de
agenda.
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nier- of leverfunctiestoornissen in afwezigheid en aanwezigheid van matige en krachtige CYP3A4-remmers. Nierfunctiestoornis(1) Mild Matige(3) of krachtige (4) CYP3A4-remmers: Geen: 4¤8 mg(2) Matig:
4 mg Krachtig: Dient te worden vermeden Nierfunctiestoornis(1) Matig Matige(3) of krachtige (4) CYP3A4-remmers: Geen: 4¤8 mg(2) Matig: 4 mg Krachtig: Gecontra-indiceerd Nierfunctiestoornis(1)
Ernstig Matige(3) of krachtige (4) CYP3A4-remmers: Geen: 4 mg Matig: Dient te worden vermeden Krachtig: Gecontra-indiceerd Leverfunctiestoornis Mild Matige(3) of krachtige (4) CYP3A4-remmers:
Geen: 4¤8 mg(2) Matig: 4 mg Krachtig: Dient te worden vermeden Leverfunctiestoornis Matig Matige(3) of krachtige (4) CYP3A4-remmers: Geen: 4 mg Matig: Dient te worden vermeden Krachtig:
Gecontra-indiceerd (1) Mild GFR = 50-80 ml/min; Matig GFR = 30-50 ml/min; Ernstig GFR = <30 ml/min (2) Voorzichtige dosisverhoging. (3) Matige CYP3A4-remmers. Zie rubriek 4.5. (4) Krachtige
CYP3A4-remmers. TOVIAZ is gecontra-indiceerd bij personen met een ernstige leverfunctiestoornis. Pediatrische populatie TOVIAZ wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen en adolescenten
jonger dan 18 jaar vanwege een gebrek aan gegevens over veiligheid en werkzaamheid. Contra-indicaties - Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor pinda’s of soja of voor
één van de hulpstoffen - Urineretentie - Maagretentie - Onvoldoende gereguleerd nauwe kamerhoekglaucoom - Myasthenia gravis - Ernstige leverfunctiestoornis (Child Pugh C) - Gelijktijdig gebruik
van krachtige CYP3A4-remmers bij personen met matige tot ernstige lever- of nierfunctiestoornissen - Ernstige colitis ulcerosa - Toxisch megacolon. Bijwerkingen De veiligheid van fesoterodine
werd in placebogecontroleerde klinische onderzoeken beoordeeld bij in totaal 2859 patiënten met een overactieve blaas, van wie 780 een placebo ontvingen. Als gevolg van de farmacologische
eigenschappen van fesoterodine kan de behandeling lichte tot matige antimuscarinerge effecten veroorzaken, zoals een droge mond, droge ogen, dyspepsie en obstipatie. In de fesoterodine-groep
trad een droge mond, de enige zeer vaak voorkomende bijwerking, op met een frequentie van 28,8%, vergeleken met 8,5% in de placebogroep. De meerderheid van de bijwerkingen traden
gedurende de eerste maand van de behandeling op. Uitzondering waren gevallen geclassiﬁceerd als urineretentie of residu na mictie groter dan 200 ml, die na langdurige behandeling konden
optreden en die vaker voorkwamen bij mannen dan bij vrouwen. In de onderstaande tabel wordt de frequentie van door de behandeling veroorzaakte bijwerkingen uit placebogecontroleerde
klinische onderzoeken aangegeven. De in deze tabel vermelde bijwerkingen zijn bijwerkingen die zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10) of soms (≥ 1/1.000, < 1/100) voorkwamen.
Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. Systeem/orgaanklasse Hartaandoeningen Soms*: tachycardie, palpitaties Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: duizeligheid, hoofdpijn Soms*: dysgeusie, slaperigheid Oogaandoeningen Vaak: droge ogen Soms: wazig zien Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen Soms*: vertigo Ademhalingsstelsel-,
borstkas- en mediastinumaandoeningen Vaak: droge keel Soms*: faryngolaryngeale pijn, hoesten, droge neus Maagdarmstelselaandoeningen Zeer vaak: droge mond Vaak: buikpijn, diarree,
dyspepsie, obstipatie, misselijkheid Soms*: buikklachten, ﬂatulentie,gastro-oesofageale reﬂux Nier- en urinewegaandoeningen Vaak: dysurie Soms*: urineretentie (waaronder het gevoel dat de blaas
niet helemaal leeg is, mictiestoornis), urinaire hesitatie (druppelsgewijs urineren) Huid- en onderhuidaandoeningen Soms*: uitslag, droge huid, jeuk Zelden: angio-oedeem, netelroos. Infecties en
parasitaire aandoeningen Soms*: urineweginfectie Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Soms*: vermoeidheid Lever- en galaandoeningen Soms*: verhoogde ALT, verhoogde
GGT Psychische stoornissen Vaak: slapeloosheid Zelden : verwardheid (*5 of meer gevallen) In klinisch onderzoek naar fesoterodine werden gevallen van duidelijk verhoogde leverenzymen gemeld.
De frequentie hiervan verschilde niet met die in de placebogroep. De relatie tot behandeling met fesoterodine is onduidelijk. Er werden elektrocardiogrammen gemaakt van 782 patiënten die met 4 mg,
785 patiënten die met 8 mg, 222 patiënten die met 12 mg fesoterodine werden behandeld en van 780 patiënten die een placebo ontvingen. Het voor de hartfrequentie gecorrigeerde QT-interval van
met fesoterodine behandelde patiënten verschilde niet van het interval dat werd gezien bij patiënten die een placebo ontvingen. De incidentiepercentages van QTc ≥500 ms na de uitgangswaarde of
van een QTc stijging ≥60 ms bedragen 1,9%, 1,3%, 1,4% en 1,5% voor respectievelijk fesoterodine 4 mg, 8 mg, 12 mg en placebo. De klinische relevantie van deze bevindingen is afhankelijk van
de aanwezige risicofactoren en gevoeligheid van de individuele patiënt. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Pﬁzer Limited Ramsgate Road Sandwich
Kent CT13 9NJ Verenigd Koninkrijk NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/07/386/001-018 DATUM VAN EERSTE VERLENING
VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING 20/04/2007 LEVERINGSWIJZE Aﬂevering op medisch voorschrift DATUM VAN HERZIENING VAN DE
TEKST 03/2011 Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau http://www.ema.europa.eu/
*De aanbevolen startdosis van Toviaz® (fesoterodine) is 4 mg eenmaal daags. Op basis van de respons van de patiënt kan de dosis verhoogd worden tot 8 mg.5
†’Droog’-percentage in het dagboek: het aandeel patiënten met > 0 UUI-episodes op baseline van de blaasdagboeken van drie dagen die 0 UUI-episodes meldden in het dagboek na baseline.1,2
UUI: Urgency Urinary Incontinence (aandrangincontinentie).
Referenties: 1. Kaplan SA, et al. BJU Int. 2011; 107: 1432-1440. 2. BJU Int. 2010;105(1):58-66. 3. Irwin DE, et al. Eur Urol. 2006;50:1306-15. 4. Shaban A, et al. Autonomic Neurosci. 2010;152:4-10. 5. Toviaz® Samenvatting van productkenmerken.
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Belgische artsen terug van missie in Afghanistan

Militaire en burgergeneeskunde: één strijd
Op 11 september keerde dokter Serge Jennes, diensthoofd van het brandwondencentrum van het militair hospitaal Koningin Astrid, terug van een 46
dagen durende missie in het ‘role 3’-ziekenhuis in Kandahar, Afghanistan.
De ervaring die hij daar opdeed, zal hem helpen om de brandwondenpatiënten in Neder-Over-Heembeek nog beter op te vangen.

E

r was al veel te doen over de
F-16’s die België naar Afghanistan stuurde. Maar over de
bijdrage van ons land aan de oorlog
op medisch vlak wordt veel minder
gerept. Van mei tot september
2011 was België actief in de operatie Green Skander in Kandahar.
Bedoeling: als bondgenoot bijdragen aan de inspanningen van de
Navo en de militairen van de Belgische medische component de kans
bieden om hun kennis inzake oorlogsgeneeskunde te verdiepen.
Zesenveertig dagen lang nam luitenant-kolonel Serge Jennes, anesthesist, intensivist, brandwonden specialist en diensthoofd van het
brandwondencentrum in het militair ziekenhuis Koningin Astrid, deel
aan honderden ingrepen in het ‘role
3’-veldhospitaal nabij de luchthaven van Kandahar. Een ziekenhuis dat
ondanks zijn benaming wel degelijk
is opgetrokken uit ‘rocketproof’ materiaal. Er zijn een 50-tal bedden, waarvan 12 voor intensieve zorg, en er
werken 15 chirurgen, 6 anesthesisten, 5 urgentieartsen en 3 intensivisten.
“Het is echt indrukwekkend”, vertelt dokter Jennes. “Toen ik over
deze missie hoorde, wilde ik meteen
mee. Je moet weten dat we verschillende echelons hebben in veldhospitalen, die het leger ter plaatse
kan opstellen. ‘Role 1’ dient de eerste zorg toe. Vaak zijn er alleen een
huisarts en enkele verpleegkundigen.
‘Role 2’ stabiliseert. Het is een klein
ziekenhuis met één of twee operatiezalen en vrij beperkte middelen.
‘Role 3’ is het belangrijkste. In
Kandahar is het echt top. De
Amerikanen hebben de zaken groots
aangepakt, op alle vlakken. Ze
beschikken over een zeer uitgebreide uitrusting en hoog opgeleid
personeel.”
Een machine voor snelle perfusie
(5 liter/minuut), scanners en binnenkort MRI zijn maar enkele voorbeelden van wat de Amerikanen ter
beschikking hebben om hun guys
te redden, want dat is het ultieme
doel van dit hightech veldhospitaal.
En het werkt, want volgens de
Amerikaanse cijfers bedraagt de
mortaliteit bij de soldaten die in
Kandahar worden verzorgd maar
2%. “Maar pas op: in die cijfers houdt
men geen rekening met de ‘veroordeelde’ soldaten. Die sterven tijdens het transport. Men past bij hen
hartmassage toe tot op de spoed
waar men de klinische dood vaststelt
na een hartechografie en een bilan

van de verwondingen”, benadrukt
dokter Jennes.

Politieke etalage van de VS
Kolossale middelen die tegelijk een
politieke etalage zijn voor de
Amerikaanse overheid. Zo kan die
de astronomische bedragen rechtvaardigen die naar Afghanistan vloeien.
Tegelijk redden die middelen ook
levens van burgers en ‘vijanden’.
“Het ziekenhuis vangt burgers en
gevangenen op. Wat nogal vreemd en
tegelijk indrukwekkend is”, vindt dokter Jennes. “Toen we een gevangene
moesten opereren, werd die vastgeboeid aan zijn bed aangevoerd, met
een doek over zijn ogen en oren. Die
moest hij de hele operatie lang ophouden. Er was ook altijd een lijfwacht aanwezig, zelfs in het OK. 30% van de patiënten zijn geallieerde soldaten, van
wie negen op de tien Ameriknanen,
30% zijn Afghaanse bondgenoten
(soldaten of burgers die voor de Navo
werken, nvdr), nog eens 30% zijn
burgers uit de regio en de resterende
10% zijn gevangenen. Zowat één op
de zeven van al die patiënten zijn
kinderen.”

De overgrote meerderheid van de
interventies waren oorlogswonden
– voornamelijk te wijten aan IED’s:
improvised explosive devices. “Het
gaat in feite om steeds meer geperfectioneerde artisanale bommen
bediend vanop afstand. De enorme
explosie kan een wagen van meerdere tonnen twee meter van de
grond blazen”, legt Jennes uit. “Vaak
zitten er metalen brokstukken in die
het lichaam letterlijk doorboren. De
bedoeling is om zoveel mogelijk
mensen te verwonden. Deze bommen veroorzaken effectief de ergste
verwondingen. De metalen stukjes
doorboren de schedel en de ogen,
ze komen terecht in het ruggenmerg en brengen onherstelbare
schade toe: hersenbloedingen, longperforaties, verblinding, merg- en
zenuwletsels, open breuken die
amputatie vergen,… En jammer
genoeg worden veel kinderen getroffen.”
De artsen moeten ook, in 20 tot
30% van de gevallen, schotwonden
verzorgen. Naast verwondingen met
koude wapens, ongevallen, valpartijen, slangenbeten,…

Serge Jennes (derde van links) en zijn team: een chirurg en twee
gespecialiseerde verpleegkundigen.

Luitenant-kolonel Serge Jennes in actie in een van de hypermoderne
operatiezalen in het ziekenhuis van Kandahar.

Discipline en snelle
interventie
“Wat me het meest is bijgebleven
tijdens deze missie is de extreme discipline van de Amerikanen. Die zorgt
voor een snelle interventie, en dat
is vitaal. Polytraumapatiënten die
per helikopter werden aangevoerd
ondergingen een snel klinisch onderzoek op basis van Advanced Trauma
Life Support. Tien minuten later lagen
ze aan het infuus. Want de eerste
doodsoorzaak bij een soldaat zijn bloedingen. Het eerste wat je moet doen
om ze te reanimeren is ze dus
transfuseren. In Kandahar transfuseerden ze meteen vier eenheden
O–negatief en vier eenheden plasma.
De Britten transfuseerden zelfs in
de helikopter. Dat is hun manier van
werken.
En het is efficiënt, want meer dan
90% van de polytraumapatiënten
overleeft. Ze hebben er uiteraard de
middelen voor: een machine voor
snelle perfusie en een bloedbank
ter plaatse. Zodra er een polytraumapatiënt binnenkwam, deden de biologen van de bloedbank een afname.
Minder dan een half uur later kende
je de bloedgroep en had je compatibele zakjes ter beschikking. De
gewonden gingen dan onder de
scanner voor een bilan van hun verwondingen. Dat ‘traumacenter’ stond
onder de leiding van vijf permanent
beschikbare traumateams met aan
het hoofd een arts en verder twee
spoedverpleegkundigen, een secretaresse die elke interventie noteerde
en twee ambulanciers. Dankzij die
aanzienlijke technische en menselijke

middelen konden ze vier polytraumapatiënten tegelijk opvangen.”

Aanpak verbeteren
Een verrijkende ervaring voor Serge
Jennes, die verder gaat dan de militaire geneeskunde. Als diensthoofd
van het brandwondencentrum in
Neder-Over-Heembeek beseft hij
het belang van voorbereiding en
discipline bij de aanpak van polytraumapatiënten. Hij wil zijn dienst,
die nochtans al wereldvermaard is,
dan ook graag nog verder verbeteren. “Ons centrum werkt heel goed
en heeft een uitstekende reputatie.
Maar alles kan beter. Deze ervaring
heeft me geleerd dat we nog grondiger kunnen tewerk gaan, dat we nog
beter voorbereid kunnen zijn op de
komst van een zwaargewonde, nog
beter opgeleid. In Kandahar leer je
dat de tijd primordiaal is in de behandeling van polytraumapatiënten. Er
is een polyvalent team dat snel kan
ingrijpen dankzij een goede organisatie en discipline. Hun manier van
werken is indrukwekkend.
Hier in België kunnen we de dienst
nog verbeteren. Ik denk onder meer
aan een opleiding Advanced Trauma
Life Support of een andere methode.
Als iedereen maar dezelfde taal
spreekt. Of een versterking van de
discipline, een betere voorbereiding.
Want discipline heeft heel wat voordelen: minder stress en tijdverlies. En
als je probeert een leven te redden,
dan is tijd goud waard.”

C a ro l i n e B o e u r / V. C a .
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Nieuwe combinatiebehandeling tegen malaria veelbelovend
Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) vergeleken in een grootschalige
studie in zeven Afrikaanse landen vier combinatietherapieën tegen malaria. Eén daarvan bleek
bijzonder veelbelovend voor gebieden met een hoge kans op herbesmetting.

A

rtemisine werd in 1972
als antimalariamiddel in
China ontdekt. De stof is
afkomstig uit de zomeralsem
(Artemisia annua), en was eigenlijk al lang bekend in de traditionele Chinese kruidengeneeskunde.
De WGO heeft al een oproep
gedaan om het gebruik van het
product als enkelvoudig geneesmiddel te verbieden, omdat dit de
zekerste manier is om snel
resistentie op te wekken bij de
malariaparasiet. De kans daarop is

lijst van de WGO) beduidend minder herval. De wetenschappers
waarschuwen dat het opduiken van
resistentie tegen deze nieuwe

behandeling van dichtbij moet worden gevolgd, maar dat ze onder die
voorwaarde zeer veelbelovend is.
Door de grootschaligheid van het

nationale antimalariabeleid in alle
landen van het Afrikaanse continent.

J ea n - M a r i e S e g e r s

onderzoek mag men ervan uitgaan
dat de resultaten ook opgaan voor
andere Afrikaanse landen, en dat ze
hun invloed zullen hebben op het

A head-to-head comparison of four artemisininbased combinations for treating uncomplicated
malaria in Africanchildren: a randomized trial,
door Umberto D’Alessandro en collega’s, verschijnt in PLoS Medicine.
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De resistentie tegen de nieuwe
behandeling moet van dichtbij
gevolgd worden.
veel kleiner bij combinatiebehandelingen met twee of meer middelen. Er bestaan echter diverse derivaten van artemisine, verschillende toedieningsvormen, combinaties met andere antimalariamiddelen en doseringsschema’s.

Grootschalig onderzoek
De laatste jaren is het aantal gevallen in sub-Saharaans Afrika beduidend
gedaald. Dat is onder meer te danken aan grootschalig binnenshuis
sproeien van insecticiden, massaal
uitdelen van met langlevend insecticide behandelde bednetten, en
behandelingen met artemisine-combinaties. De WGO raadt aan dat elke
regio zijn eigen combinatietherapie
kiest, afhankelijk van hoe resistent
de lokale parasieten zijn tegen het
niet-artemisine middel in de combinatie. Maar gegevens over die
resistentie zijn schaars.
Onderzoekers van het ITG vergeleken vier verschillende combinaties bij meer dan 4.000 kinderen
onder de vijf jaar, op twaalf verschillende plaatsen in zeven
Afrikaanse landen (Burkina Faso,
Gabon, Nigeria, Rwanda, Uganda,
Zambia en Mozambique). Het is het
grootste onderzoek naar combinatietherapieën dat ooit in Afrika is uitgevoerd. Drie van de behandelingen gaven vergelijkbare uitstekende
resultaten tegen malaria-aanvallen.
Van die drie gaf de combinatie dihydroartemisinin-piperaquine (de jongste toevoeging aan de suggestie-
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Gespot in uw mailbox:
de newsletters van Artsenkrant
Sporten en diëten is onvoldoende
• Een
caloriearm dieet is zelfs in combinatie met lichaamsbeweging niet
genoeg om niet opnieuw aan te komen. Een recente Australische studie
verklaart deze gewichtstoename door hormonale veranderingen die worden veroorzaakt door het gewichtsverlies. De hormonen die de eetlust regelen (leptine en ghreline) verhogen op dat moment het hongergevoel, wat
leidt tot gewichtstoename. Dat effect heeft dus niets te maken met de motivatie van de diëters, die er maar al te vaak worden van beschuldigd in hun
oude eetgewoonten terug te vallen. De auteurs benadrukken dat deze hormonale reactie niet uit het oog mag worden verloren.
Sumithran P et al. N Engl J Med 2011;3365:1597

Luchtvervuiling kan mee RA veroorzaken
• Blootstelling
aan bepaalde luchtvervuilende stoffen – met name zwaveldioxide, een van de zes meest voorkomende vervuilers in de Verenigde
Staten – kan in verband worden gebracht met een zekere toename van
het risico op reumatoïde artritis. Dat blijkt uit twee studies: een van onderzoekers aan het Brigham and Women’s Hospital, de andere van het
Karolinska Instutet bij 1.300 RA-patiënten vs. 2.235 gezonde patiënten.
Blootstelling aan SO2 houdt in de Amerikaanse studie verband met een
kleine verhoging (van ongeveer 5%) van het risico op RA. Volgens de Zweedse
studie bestaat er bovendien een hoger risico bij mensen uit achtergestelde
sociaaleconomische milieus. Dat resultaat werd niet gevonden in de
Amerikaanse studie, die zich uitsluitend baseerde op erkende verpleegkundigen – een groep met een hogere sociaaleconomische positie.
Hart JE et al. Congres ACR 2011, presentatie nr. 2574

gaan veel vaker naar de dokter dan plattelandsbewoners
• DatStedelingen
is alleszins wat onderzoekers van de universiteit van Bern rapporteren voor Zwitserland. Ze analyseerden daarvoor de gegevens van de basisverzekering inzake ambulante ingrepen tussen 2003 en 2007 en stelden
vast dat patiënten in landelijke streken – waar het inkomen lager ligt – 1,6
maal minder vaak naar een arts gaan dan patiënten in stedelijke gebieden. Als we kijken naar de kosten van de behandelingen, dan wordt het
verschil tussen stad en platteland nog groter.
Uiteraard is het zorgaanbod ook groter in steden, waar in verhouding
tot de bevolking meer artsen wonen en waar het aandeel specialisten groot
is. Op het platteland gaan de meeste uitgaven naar huisartsen.
Tussen 2003 en 2007 zijn de kosten sneller gestegen op het platteland
dan in de stad (+27% vs. +17%), maar ondanks deze inhaalbeweging blijven stedelingen de grootste kostenpost.

Franse onderzoekers verjongen honderdjarige cellen
• “Franse
onderzoekers zijn er met een cocktail van zes genen in geslaagd
honderdjarige cellen te verjongen. Hierdoor kregen de genen opnieuw de
oorspronkelijke kenmerken van embryonale stamcellen”, schrijft Le Parisien.
De eerste stap op weg naar eeuwige jeugd? De ontdekking toont in ieder
geval aan dat het verouderingsproces omkeerbaar is. Dit werk (gepubliceerd in Genes & Development) luidt een nieuwe fase in voor de regeneratieve geneeskunde. Het leidt ook tot een beter begrip van veroudering en de behandeling van de ziekten die daarmee gepaard gaan. De onderzoekers benadrukken dat deze ontdekking ook kan leiden tot de ontwikkeling van minder drastische behandelingen tegen afstotingsreacties.
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ITG legt nadruk op
wetenschappelijk onderzoek
Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) is meer dan 100 jaar oud.
Dat deze eerbiedwaardige instelling springlevend is, en een hoopvolle
toekomst tegemoet gaat, blijkt uit een gesprek met directeur Bruno Gryseels
tijdens het jaarlijkse ITG-colloquium, dat dit jaar plaats vond in Johannesburg,
met als thema ‘verwaarloosde en zoönotische infectieziekten in Afrika’.
Gryseels houdt al meer dan 16 jaar het roer van het ITG stevig in handen.

H

et ITG is na Londen de tweede
grootste instelling ter wereld
voor onderwijs en onderzoek
in de tropische geneeskunde, en de
ontwikkeling van gezondheidszorg in
derdewereldlanden. Het stelt 450
mensen te werk, en heeft een jaarlijks budget van 50 miljoen euro,
waarvan 20% gefinancieerd wordt
door de Vlaamse Gemeenschap. Jaarlijks volgen gemiddeld 500 artsen,
verpleegkundigen, dierenartsen en
biomedische wetenschappers er een
bijkomende opleiding, terwijl een
100-tal wetenschappers uit de hele
wereld er aan een doctoraatsthesis
werken, die ze aan een Vlaamse of
buitenlandse universiteit verdedigen.
Het ITG voert ook een belangrijk programma uit van wetenschappelijke
capaciteitsversterking in het zuiden,
met financiering van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking.
Ook het jaarlijkse colloquium, dat
om het jaar door een partnerinstelling georganiseerd wordt, maakt
daar deel van uit. Dit jaar was de
faculteit diergeneeskunde van de
universiteit van Pretoria aan de beurt,
waarmee het ITG al acht jaar nauw
samenwerkt.
En toch wekt het ITG bij sommigen
nog het beeld op van een zekere
postkoloniale oubolligheid.
Bruno Gryseels: Dat imago behoort
wel degelijk tot het verre verleden.
Ondertussen zijn we uitgegroeid tot
een vooruitstrevend instituut dat op
de wereldkaart staat. We zijn onder

meer een internationaal referentie- samenwerking blijft een belangrijke
centrum voor aids, tuberculose en tro- taak, maar focust zich op wetenpische ziekten. In eigen land verze- schappelijke capaciteitsversterking:
keren we medische dienstverlening, de vorming van mensen en de onderzowel preventief als curatief, aan steuning van instellingen in het zuiduizenden reizigers en
den die in staat zijn zelf
‘De grootste
migranten. Met het ITG
aan wetenschappelijk
staan Vlaanderen en uitdagingen liggen onderzoek te doen en de
België mee aan de top
te geven die hun
nog steeds in Afrika’ vorming
van de internationale
land nodig heeft. Dat is
gezondheidszorg. Het is geen toeval onze corebusiness.
dat één van onze alumni en gewezen professoren, met name Peter
Het ITG was oorspronkelijk vooral
Piot, na zijn internationale carrière gericht op onze oud-kolonie. Ligt
bij UNAIDS, nu aan het hoofd staat het accent nog steeds op het
van de prestigieuze London School Afrikaanse continent?
of Hygiene and Tropical Medicine.
Dat is mettertijd ook veel veranderd. In ons huidige programma verHoe hebt u het ITG bij uw aan- tegenwoordigt Afrika ongeveer 55%,
stelling als directeur aangepakt?
Zuid-Amerika en Azië respectievelijk
Het ITG speelde na de dekolonisatie 25 en 20%. Hoewel er in Afrika veel
een belangrijke rol door de vorming meer vooruitgang is dan we meestal
van medici, dierenartsen en andere lezen of horen, liggen daar ook wel
gezondheidswerkers voor de degelijk nog de grootste uitdagingen.
Belgische ontwikkelingssamenwer- Een sterke troef van het ITG is de
king. Vanaf de jaren 1970 werden de nauwe samenwerking met zowel
internationale masteropleidigen in de Engels- als Franstalig Afrika.
volksgezondheid en het onderzoek
steeds belangrijker. Toen ik aantrad
Hoe liggen de verhoudingen met
in 1995 drongen zich zowel weten- de Belgische universiteiten?
schappelijke als bestuurlijke en finanIn onze raad van bestuur zitten
ciële hervormingen op. De 25 kleine statutair afgevaardigden van alle
eenheden werden in vijf departe- Vlaamse universiteiten met een medimenten ondergebracht, het weten- sche of veterinaire faculteit, en onze
schappelijk personeel verjongd, de wetenschappelijke adviesraad telt
diensten en het beheer gerationali- vertegenwoordigers van alle Belgische
seerd. Dat resulteerde in een nieuwe universiteiten. Uit die adviesraad
dynamiek, waarin het ITG zich steeds worden bij gentlemans’ agreement
sterker als een wetenschappelijke drie Franstalige universitairen in de
instelling profileerde. Ontwikkelings- raad van bestuur gecoöpteerd, wat

Newsletter en website van
Artsenkrant: schrijf u in!
U leest Artsenkrant twee keer per week met veel
interesse. Maar wist u ook dat wij de actualiteit
dagelijks op de voet volgen?

Twee mogelijkheden om bij te blijven:

© ITG

Onze website en de dagelijkse newsletter van
Artsenkrant. Wil u zich inschrijven? Surf dan meteen
naar www.artsenkrant.com en vraag uw toegang
aan. U krijgt dan ook automatisch onze newsletter
toegestuurd.
Bruno Gryseels: “De tropische pathologieën van mens en dier vertonen veel raakvlakken.”
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ons ook in het Franse landsgedeelte
– waar geen tegenhanger van het ITG
bestaat – legitimiteit bezorgt. We zijn
dus in wezen een interuniversitaire,
zij het autonome Vlaamse instelling,
met een internationale opdracht. De
lessen worden trouwens in het Engels
en in het Frans gegeven, en (behalve
voor verpleegkundigen) niet meer in
het Nederlands. We hebben studenten en docenten van beide taalgemeenschappen, en trouwens van
alle nationaliteiten. Dat stelt geen
enkel probleem.
Waarom kiezen studenten voor
een bijkomende opleiding in tropische geneeskunde?
Ook daar is een evolutie merkbaar. Tot een tiental jaar geleden
gingen jonge Belgische artsen nog
als ‘coöperanten’ voor het toenmalige ABOS of voor ngo’s en missies enkele jaren in een ontwikkelingsland werken, vaak in moeilijke
omstandigheden, vooral voor klinische taken. Die tijd is voorbij. Nadien
kregen we studenten over de vloer
die bij Artsen zonder Grenzen of
andere humanitaire organisaties
terechtkwamen. Maar ook deze uitstroom vermindert. Jonge artsen
hebben het na hun terugkeer niet
meer zo makkelijk om een huisartsenpraktijk op te starten of aan een
specialisatie te beginnen. Toch blijft
ons studentenaantal behoorlijk op
peil: steeds meer buitenlandse studenten, uit Europa en elders, komen
de tropencursus volgen en ook de cursus voor verpleegkundigen blijft
immens populair. Verder maken
tegenwoordig, zoals reeds gezegd,
naast de tropencursus de internationale master- en expertcursussen
en de doctoraatsvorming de hoofdmoot van ons onderwijspakket uit.
Het ITG beperkt zich niet tot humane
geneeskunde. Dierenartsen zijn er
blijkbaar ook welkom.
Ja, we hebben ook een sterke traditie in het onderzoek en het onderwijs in de tropische diergeneeskunde. Dat hebben we te danken aan
de professoren Janssens en
Mortelmans, twee grote figuren van
ons instituut. We willen die vrij unieke
sterkte blijven behouden, ook omdat
de tropische pathologieën van mens
en dier veel raakvlakken vertonen,
niet alleen in de klassieke zoönosen
zoals lintwormen of rabies, maar
ook steeds meer onder de vorm van
nieuwe pandemieën. Denk maar
aan sars, vogel- en Mexicaanse griep,
en zelfs hiv/aids. Dat blijkt overduidelijk uit al hetgeen op het colloquium in Johannesburg aan bod
kwam, onder de noemer ‘One Health’,
of het onlosmakelijke verband tussen mens, dier en milieu. Uitwisseling
van gegevens tussen beide disciplines is bijzonder leerrijk, en is zeker
één van onze troeven. Als we samen
rond de tafel zitten, kunnen we
enorm veel van elkaar opsteken.
De taken van het ITG zijn dus vrij
divers, maar hoe ziet u de toekomst
van het instituut?
De derdewereldlanden worden
steeds sterker en autonomer, en zo
hoort het ook. Ook wetenschappelijk
groeien de capaciteiten enorm, zeker

op het individuele vlak. De tekorten
liggen vooral in de nationale en institutionele omgeving, daarin kunnen
en moeten we zeker een helpende
hand blijven reiken. Algemeen zal de
‘technische bijstand’ in de ontwikkelingssamenwerking in omvang blijven afnemen, en vervangen worden door financiële solidariteit en
internationale samenwerking op
gelijke voet. Tropische en infectieuze
ziekten blijven echter een enorm
belangrijk en fascinerend onderzoeksgebied, dat volop gebruik kan
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maken van de genomische revolutie
om nieuwe inzichten te verwerven
in de pathofysiologie en immunologie. En in de steeds duurder wordende gezondheidszorg zullen het
maken van keuzes, het efficiënt
omgaan met middelen en internationale vergelijkingen gewoon onmisbaar worden. Niemand is daar beter
vertrouwd mee dan het ITG.
Welke rol kan of moet de farmaceutische industrie daarin spelen?
Voor de industrie is de ontwikke-

ling van nieuwe geneesmiddelen
en vaccins voor tropische ziekten nu
geen direct winstgevende bezigheid, en dat ondanks het feit dat
het om tientallen miljoenen patiënten gaat. Afrika vertegenwoordigt slechts 2% van de farmaceutische wereldmarkt, en wordt daarenboven overspoeld door generische middelen, vooral uit Azië, waarvan de kwaliteit trouwens vaak niet
gecontroleerd wordt. En dan spreken
we nog niet over de criminele nepgeneesmiddelen die de markt over-
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spoelen. Anderzijds zijn precies die
landen de groeimarkten van de toekomst. In die zin hebben we een
gemeenschappelijke agenda: eerst
en vooral moet worden gezorgd voor
‘gezondheidszorg voor iedereen’.
Dat is een fundamenteel mensenrecht, dat miljarden wereldburgers
nog ontberen. Daar ligt voor ons de
allergrootste prioriteit, de rest volgt
vanzelf.
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Verwaarloosde tropische ziekten
krijgen meer aandacht
Het Afrikaanse continent wordt niet alleen geteisterd door malaria, hiv/aids
en tuberculose, maar ook door de zogenaamde ‘Neglected Infectious Diseases’
(NID) en zoönosen. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde, in samenwerking
met het diergeneeskundig departement voor tropische ziekten van de
universiteit van Pretoria en met de steun van de Belgische Dienst voor
Ontwikkelingssamenwerking, heeft er in Johannesburg zijn jaarlijks colloquium
aan besteed.
terwijl de bestrijding van andere tropische aandoeningen op de achtergrond bleef. Daar willen wetenschappers en verantwoordelijken
voor de volksgezondheid nu verandering in brengen.

One Health
Het concept ‘One Health’ verwijst
naar het feit dat mens en dier uiteindelijk een aantal biologische,

breid naar gezondheid in het algemeen, en kwamen ook ecologische
aspecten aan bod. Dat nieuwe concept past uiteraard volledig in de
moderne visie over de plaats van
de mens in zijn natuurlijke omgeving,
waarvan hij integraal deel uitmaakt
en ook afhankelijk is. De mens is
nu eenmaal geen toeschouwer, maar
neemt naast vele andere actoren
actief deel aan het levensproces.

Rabies

De aandoeningen zijn grotendeels het gevolg van barre levensomstandigheden,
gemis aan hygiëne en schrijnende armoede.
fysiologische, medische en epidemiologische processen delen. De
term ‘One Medicine’ werd voor het
eerst gebruikt in 1984 door dierenarts Calvin Schwabbe, die vooral het
therapeutische luik ervan belichtte.
Later werd het begrip verder uitge-

Om de doelstellingen van ‘One
Health’ waar te maken, is een nauwe
samenwerking vereist tussen humane
en diergeneeskunde. Vooral in Afrika
is deze multidisciplinaire aanpak
noodzakelijk, gezien de uitgesproken
symbiose tussen mens en dier.

eeuw waren een 300.000 mensen
besmet.
Dankzij een actieve campagne van
de WGO is de toestand nu toch aan het
verbeteren, met een daling van het
aantal nieuwe gevallen. Steeds meer
mensen worden gescreend, besmette
personen worden behandeld, waardoor
ze als reservoir voor verdere overdracht van de aandoening worden uitgesloten. Optimisten stellen zelfs de
volledige eradicatie van slaapziekte
in het vooruitzicht, maar het blijft
voorlopig een strijd om een herop-

van het virus. Deze dieren zijn echter moeilijk te lokaliseren en uiteraard
niet voor vaccinatie vatbaar.

Grote achterstand
Terwijl zoönosen in de westerse landen in de marginaliteit zijn beland,
zijn ze in de derde wereld nog verantwoordelijk voor heel wat acute en
chronische aandoeningen. De klimaatverandering zorgt daarbij voor
een verschuiving van vectoren naar
gebieden waar ze vroeger niet aanwezig waren of werden uitgeroeid.
Vectorafhankelijke ziekten vertegenwoordigen nu 17% van alle
parasitaire en infectieuze aandoeningen.
Voor de behandeling van NID’s en
zoönosen beschikken we over een
aantal doeltreffende geneesmiddelen, die daarenboven relatief goedkoop zijn. Veel van deze aandoeningen kunnen worden genezen met
middelen die tot anderhalve dollar
kosten, wat echter voor mensen die
gemiddeld minder dan één dollar
per dag verdienen toch nog vrij duur
uitvalt. Maar we moeten beducht
zijn voor opkomende resistentie.
Verwacht wordt dat de farmaceutische industrie ook voor de verwaarloosde ziekten een extra inspanning levert. Er is immers op dat vlak
een grote achterstand in te halen.
Tussen 1975 en 1999 was slechts
1% van de 1.393 nieuwe geneesmiddelen voor tropische aandoeningen bestemd, terwijl amper
0,001% van het budget voor nieuwe
medicatie aan specifieke ziekten van
het zuidelijk halfrond werd besteed.
Ten slotte werd tijdens het colloquium ook uitdrukkelijk gewezen op
het feit dat niet alleen, en wellicht
niet in de eerste plaats, een medische en diergeneeskundige aanpak
de NID’s en zoönosen uit de wereld
zullen helpen. Deze aandoeningen zijn
immers grotendeels het gevolg van
barre levensomstandigheden, gemis
aan hygiëne en schrijnende armoede.
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Hoopvolle strijd tegen rivierblindheid

Slaapziekte terug van weggeweest?
Trypanosomiase of slaapziekte wordt
overgedragen door de tseetseevlieg,
en kent zonder behandeling een fatale
afloop. De ziekte was in onze gewezen Belgische kolonie en in andere
Afrikaanse landen vrij goed onder controle, dankzij adequate vectorvernietiging en mobiele teams die systematisch mensen in risicogebieden hebben gescreend, en een snelle diagnose
stelden. In de jaren ‘80 is deze
kwaal terug opgekomen, en werden
opnieuw miljoenen mensen met de
gevreesde ziekte bedreigd. Eind vorige

Voor NID’s en zoönosen, zoals
anthrax, boviene tuberculose,
brucellose, cysticercose, echinococcose, trypanosomiase en
rabies is een goede samenwerking tussen dokters en dierenartsen essentieel. Hondsdolheid is daar een goede
illustratie van. Deze ziekte komt
bij ons zelden of nooit voor,
maar wereldwijd zou rabies
nog meer dan 50.000 slachtoffers eisen, onder wie de helft
kinderen jonger dan 15 jaar.
Hondsdolheid is de meest verspreide verwaarloosde endemische zoönose in ontwikkelingslanden. Eens er symptomen
optreden bedraagt de mortaliteit 100%. Nochtans kan de
ziekte worden voorkomen door
adequate en massale inenting
van de hondenpopulatie.
Jaarlijks worden dan ook miljoenen
vaccins toegediend in campagnes, die
door dierenartsen moeten worden
georganiseerd en opgevolgd.
Naast honden blijken recentelijk
zowel in Europa als in Amerika ook
vleermuizen een reservoir te zijn
© Belpress
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ereldwijd lijdt een zesde
van de wereldbevolking
aan een of meer verwaarloosde tropische aandoeningen, de zogenaamde NID’s en zoönosen, die elk jaar meer dan een half
miljoen dodelijke slachtoffers eisen.
Veel infecties zijn het gevolg van
waterverontreiniging, slechte hygiëne en belabberde huisvesting, en
treffen vooral kinderen en jonge volwassenen. NID’s vindt men
vooral bij marginale en kwetsbare bevolkingsgroepen, in
soms afgezonderde gebieden. Daarenboven worden
patiënten met sommige ziekten, zoals filariose en lepra,
nog steeds gestigmatiseerd en
sociaal uitgesloten. Al die
aandoeningen veroorzaken
uiteraard een hoop menselijke
ellende, maar hebben ook
niet te onderschatten economische gevolgen.
Nochtans zijn de meeste
van deze ziekten thans behandelbaar. Naast virale en bacteriële aandoeningen, worden
allerlei parasitosen vaak overgedragen van dier op mens,
en omgekeerd. We spreken
hier over trypanosomiase
(slaapziekte), schistosomiase
(of bilharziose), filariose, brucellose, echinococcose (of
hydatidose), cysticercose, leishmaniase, rabies,…
De laatste decennia werd vooral
aandacht besteed aan de trilogie
malaria/aids/tbc, die voor de volksgezondheid in de derde wereld nog
steeds de grootste boosdoeners zijn,

Zoönosen zijn ziekten die overdraagbaar zijn van dier naar mens.
Men schat dat meer dan 60% van de
pathogenen bij de mens van dieren
afkomstig is. Dat geldt trouwens ook
voor virussen zoals aids, ebola, sars
en chikungunya. Soms krijgen deze
zoönosen wereldwijde aandacht,
wanneer ze ook de westerse wereld
bedreigen…
Het is vooral in de juiste omschrijving van reservoirs en bestrijding
van vectoren van pathogene kiemen en parasieten dat collaboratie
tussen humane geneeskunde, dierenartsen en biologen van doorslaggevend belang is. Blijkt dat op
het vlak van samenwerking tussen
humane en diergeneeskunde het
Antwerpse Instituut voor Tropische
Geneeskunde sinds geruime tijd een
voortrekkersrol speelt.

flakkering van de ziekte te vermijden.
Het vergt een doorgedreven surveillance
in risicogebieden, en gebruik van
gevoelige testen voor snelle diagnose.
In 2009 keurde de WGO voor behandeling van trypanosomiase een combinatie goed van twee geneesmiddelen (eflomithine en nifurtimox), aangezien klinische testen hebben uitgewezen dat de behandeling dan van
kortere duur is, met dezelfde resultaten als met eflomithine alleen.
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Onchocercose of rivierblindheid is een
wormziekte, die door de beet van vliegen op de mens wordt overgedragen. De
insecten broeden vooral in snel lopend
water. Naast blindheid veroorzaakt de
infectie ook huidletsels en ernstige pruritus. In 1975 werd in West-Afrika een
uitgebreide campagne opgestart voor de
bestrijding van de vlieglarven met larvicide producten die met helikopters
over de rivieren werden uitgestrooid.
Vanaf 1989 werden risicopopulaties
systematisch behandeld met ivermectine,
met als gevolg dat in 2002 onchocercose
in tien landen op de elf als belangrijk
probleem voor de volksgezondheid werd
afgeschreven. Dat belet niet dat alle

betrokken landen jaarlijks de behandeling aan risicopopulaties blijven doorgeven.
Rivierblindheid is nog steeds endemisch in 30 Afrikaanse landen, waar
99% van de gevallen voorkomen. De
behandeling is efficiënt maar mag zeker
niet worden stopgezet. Jaarlijks worden
nog meer dan 50 miljoen mensen behandeld. Men vermoedt dat hierdoor 20.000
gevallen van blindheid worden voorkomen. Ondertussen zijn studies aan de
gang voor de ontwikkeling van een nog
doeltreffender geneesmiddel.

J-M.S.
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LQ WH QHPHQ ]LH UXEULHN µ)DUPDFRNLQHWLVFKH HLJHQVFKDSSHQ¶  6SHFLDOH SDWLsQWHQJURHSHQ 3DWLsQWHQ PHW QLHULQVXI¿FLsQWLH %LM SDWLsQWHQ
EUDQGHQGPDDJ]XXUSHSWLVFKHXOFHUDVWRPDWLWLV6RPV=HOGHQGURJHPRQGRHVRIDJLWLVJDVWULVFKHXOFHUDJDVWULWLVJORVVLWLVHUXFWDWLHV
PHW PLOGH WRW PDWLJH QLHULQVXI¿FLsQWLH
ÀDWXOHQWLH JDVWURGXRGHQDOH XOFHUD
GLHQW 9,0292 PHW YRRU]LFKWLJKHLG WH
PDDJGDUPNDQDDOEORHGLQJHQRISHUIRUDWLH
ZRUGHQ JHEUXLNW HQ GLHQW GH QLHUIXQFWLH
PHOHQDKHPDWHPHVHSDQFUHDWLWLVFROLWLV
QDXZJH]HW JHFRQWUROHHUG WH ZRUGHQ
YHUHUJHULQJYDQLQÀDPPDWRLUHGDUP]LHNWHQ
2YHUZRJHQ PRHW ZRUGHQ RP GH
FROLWLV XOFHURVD ]LHNWH YDQ &URKQ  QLHW
WRWDOH GDJHOLMNVH GRVLV QDSUR[HQ WH
SHSWLVFKH JDVWURLQWHVWLQDOH XOFHUDWLH
YHUODJHQ ]LH UXEULHNHQ µ%LM]RQGHUH
UHFWDOH EORHGLQJ XOFHUDWLHYH VWRPDWLWLV
ZDDUVFKXZLQJHQ HQ YRRU]RUJHQ ELM
/HYHUHQJDODDQGRHQLQJHQ6RPV=HOGHQ
JHEUXLN¶ HQ µ,QWHUDFWLHV PHW DQGHUH
FKROHVWDVHKHSDWLWLVJHHO]XFKWOHYHUIDOHQ
JHQHHVPLGGHOHQ HQ DQGHUH YRUPHQ YDQ
 +XLG HQ RQGHUKXLGDDQGRHQLQJHQ
LQWHUDFWLH¶ $OVHHQWRWDOHGDJHOLMNVHGRVLV
9DDN SUXULWXV HFFK\PRVHQ SXUSXUD
YDQ  PJ QDSUR[HQ QLHW JHVFKLNW
KXLGXLWVODJ 6RPV=HOGHQ DORSHFLD
TM
ZRUGW JHDFKW GLHQHQ DOWHUQDWLHYH
H[DQWKHHP XUWLFDULD EXOOHX]H UHDFWLHV
WKHUDSHXWLVFKH EHKDQGHOLQJHQ WH
ZDDURQGHU 6WHYHQV-RKQVRQV\QGURRP
ZRUGHQ WRHJHSDVW 9,0292 ZRUGW QLHW
HQ WR[LVFKH HSLGHUPDOH QHFURO\VH
DDQEHYROHQ ELM SDWLsQWHQ PHW HUQVWLJH
7(1  HU\WKHPD PXOWLIRUPH HU\WKHPD
QLHULQVXI¿FLsQWLH FUHDWLQLQHNODULQJPO
QRGRVXP
JHQHHVPLGGHOHQHUXSWLH
PLQXXW  DDQJH]LHQ DFFXPXODWLH YDQ
OLFKHQ SODQXV V\VWHPLVFKH OXSXV
QDSUR[HQPHWDEROLHWHQ LV ZDDUJHQRPHQ
HU\WKHPDWRVXV OLFKWJHYRHOLJH GHUPDWLWLV
ELM SDWLsQWHQ PHW HUQVWLJ QLHUIDOHQ HQ
OLFKWJHYRHOLJHUHDFWLHVLQFOXVLHI]HOG]DPH
ELM SDWLsQWHQ GLH JHGLDO\VHHUG ZRUGHQ
JHYDOOHQ GLH OLMNHQ RS SRUSK\ULD FXWDQHD
]LH
UXEULHNHQ
µ&RQWUDLQGLFDWLHV¶
WDUGD
SVHXGRSRUI\ULH  H[IROLDWLHYH
HQ µ%LM]RQGHUH ZDDUVFKXZLQJHQ HQ
GHUPDWLWLV DQJLRQHXURWLVFK RHGHHP
YRRU]RUJHQ ELM JHEUXLN¶  3DWLsQWHQ
SXVWXODLUH UHDFWLH 6NHOHWVSLHUVWHOVHO
PHW OHYHULQVXI¿FLsQWLH %LM SDWLsQWHQ
HQ
ELQGZHHIVHODDQGRHQLQJHQ
PHW PLOGH WRW PDWLJH OHYHULQVXI¿FLsQWLH
6RPV=HOGHQ VSLHU]ZDNWH P\DOJLH
GLHQW 9,0292 PHW YRRU]LFKWLJKHLG WH
 1LHU HQ XULQHZHJDDQGRHQLQJHQ
ZRUGHQ JHEUXLNW HQ GLHQW GH OHYHUIXQFWLH
6RPV=HOGHQ JORPHUXODLUH QHIULWLV
QDXZJH]HW JHFRQWUROHHUG WH ZRUGHQ
KHPDWXULH LQWHUVWLWLsOH QHIULWLV QHIURWLVFK
2YHUZRJHQ PRHW ZRUGHQ RP GH WRWDOH
V\QGURRP ROLJXULHSRO\XULH SURWHwQXULH
GDJHOLMNVHGRVLVQDSUR[HQWHYHUODJHQ ]LH
QLHUIDOHQ UHQDOH SDSLOQHFURVH WXEXODLUH
UXEULHNHQ µ%LM]RQGHUH ZDDUVFKXZLQJHQ
QHFURVH

9RRUWSODQWLQJVVWHOVHO
HQ YRRU]RUJHQ ELM JHEUXLN¶ HQ
HQ ERUVWDDQGRHQLQJHQ   6RPV
µ)DUPDFRNLQHWLVFKH HLJHQVFKDSSHQ¶ 
=HOGHQ LQIHUWLOLWHLW PHQVWUXDWLHVWRRUQLV
$OVHHQWRWDOHGDJHOLMNVHGRVLVYDQ
 $OJHPHQH DDQGRHQLQJHQ HQ
PJQDSUR[HQQLHWJHVFKLNWZRUGWJHDFKW
WRHGLHQLQJVSODDWVVWRRUQLVVHQ
9DDN
GLHQHQ DOWHUQDWLHYH WKHUDSHXWLVFKH
PRHKHLG RHGHHP ]ZHWHQ GRUVW
EHKDQGHOLQJHQ WH ZRUGHQ WRHJHSDVW
6RPV=HOGHQ
DVWKHQLH
PDODLVH
9,0292 LV JHFRQWUDwQGLFHHUG ELM
S\UH[LH ² 2QGHU]RHNHQ 6RPV=HOGHQ
SDWLsQWHQ PHW HUQVWLJH OHYHULQVXI¿FLsQWLH
DEQRUPDOH OHYHUIXQFWLHWHVWHQ YHUKRRJGH
DDQJH]LHQGH]HSDWLsQWHQQLHWPHHUGDQ
EORHGLQJVWLMGYHUKRJLQJVHUXPFUHDWLQLQH
PJHVRPHSUD]ROSHUGDJWRHJHGLHQG
(VRPHSUD]RO
,Q
NOLQLVFKH
PRJHQ NULMJHQ ]LH UXEULHNHQ µ&RQWUD
RQGHU]RHNVSURJUDPPD¶V HQRI XLW SRVW
LQGLFDWLHV¶ HQ µ)DUPDFRNLQHWLVFKH
PDUNHWLQJJHJHYHQVYDQPDDJVDSUHVLVWHQW
HLJHQVFKDSSHQ¶  2XGHUHQ !  MDDU 
HVRPHSUD]RO]LMQGHYROJHQGHELMZHUNLQJHQ
2XGHUHQ ORSHQ HHQ YHUKRRJGH NDQV RS
JHwGHQWL¿FHHUG RI YHUPRHG *HHQ HQNHOH
HUQVWLJH JHYROJHQ YDQ ELMZHUNLQJHQ ]LH
ELMZHUNLQJEOHHNGRVLVJHUHODWHHUGWH]LMQ
UXEULHNHQ µ%LM]RQGHUH ZDDUVFKXZLQJHQ
 %ORHG HQ O\PIHVWHOVHODDQGRHQLQJHQ
HQ YRRU]RUJHQ ELM JHEUXLN¶ HQ
=HOGHQOHXNRSHQLHWURPERF\WRSHQLH=HHU
µ)DUPDFRNLQHWLVFKH HLJHQVFKDSSHQ¶ 
]HOGHQ DJUDQXORF\WRVH SDQF\WRSHQLH
$OVHHQWRWDOHGDJHOLMNVHGRVLVYDQ

,PPXXQV\VWHHPDDQGRHQLQJHQ
PJ QDSUR[HQ QLHW JHVFKLNW ZRUGW JHDFKW
=HOGHQ RYHJHYRHOLJKHLGVUHDFWLHV ELMY
ELMY ELM RXGHUHQ PHW QLHULQVXI¿FLsQWLH
NRRUWV DQJLRRHGHHP HQ DQDI\ODFWLVFKH
RI HHQ ODDJ OLFKDDPVJHZLFKW 
UHDFWLHVKRFN  9RHGLQJV HQ
GLHQHQ DOWHUQDWLHYH WKHUDSHXWLVFKH
VWRIZLVVHOLQJVVWRRUQLVVHQ   6RPV
EHKDQGHOLQJHQ WH ZRUGHQ WRHJHSDVW
SHULIHHU RHGHHP =HOGHQ K\SRQDWULsPLH
.LQGHUHQ MDDU 9,0292ZRUGWQLHW
=HHU ]HOGHQ K\SRPDJQHVLsPLH 
DDQEHYROHQYRRUKHWJHEUXLNELMNLQGHUHQ
3V\FKLVFKH
VWRRUQLVVHQ
6RPV
YDQZHJH RQYROGRHQGH JHJHYHQV RYHU
VODSHORRVKHLG
=HOGHQ
DJLWDWLH
YHLOLJKHLG HQ ZHUN]DDPKHLG &RQWUD
YHUZDUGKHLG
GHSUHVVLH
=HHU
LQGLFDWLHV *HNHQGH RYHUJHYRHOLJKHLG
]HOGHQ
DJUHVVLH
KDOOXFLQDWLHV
YRRU
QDSUR[HQ
HVRPHSUD]RO

=HQXZVWHOVHODDQGRHQLQJHQ
JHVXEVWLWXHHUGH EHQ]LPLGD]ROHQ RI YRRU
9DDN KRRIGSLMQ 6RPV GXL]HOLJKHLG
ppQYDQGHKXOSVWRIIHQ9RRUJHVFKLHGHQLV
SDUDHVWKHVLH VODSHULJKHLG =HOGHQ
YDQ DVWPD XUWLFDULD RI DOOHUJLVFKH
VPDDNVWRRUQLV  2RJDDQGRHQLQJHQ
UHDFWLHV JHwQGXFHHUG GRRU WRHGLHQLQJ
=HOGHQWURHEHO]LFKW(YHQZLFKWVRUJDDQ
YDQ DVSLULQH RI DQGHUH 16$,'¶V ]LH
HQ RRU DDQGRHQLQJHQ   6RPV YHUWLJR
UXEULHN µ%LM]RQGHUH ZDDUVFKXZLQJHQ
$GHPKDOLQJVVWHOVHO ERUVWNDV HQ
HQ YRRU]RUJHQ ELM JHEUXLN¶  'HUGH
PHGLDVWLQXPDDQGRHQLQJHQ
=HOGHQ
WULPHVWHU YDQ GH ]ZDQJHUVFKDS
EURQFKRVSDVPHQ  0DDJGDUPVWHOVHO
]LH
UXEULHN
µ9UXFKWEDDUKHLG
DDQGRHQLQJHQ 9DDN EXLNSLMQ GLDUUHH
]ZDQJHUVFKDS HQ ERUVWYRHGLQJ¶  
ÀDWXOHQWLHPLVVHOLMNKHLGEUDNHQREVWLSDWLH
(UQVWLJH OHYHULQVXI¿FLsQWLH ELMY &KLOG
6RPV GURJH PRQG =HOGHQ VWRPDWLWLV
3XJK &  (UQVWLJ KDUWIDOHQ (UQVWLJH
JDVWURLQWHVWLQDOH FDQGLGLDVLV   /HYHU
QLHULQVXI¿FLsQWLH $FWLHI XOFXV SHSWLFXP
8+/181vOIOIVCDNGVVGPOGVIGTGIWNGGTFGCHIKHVG
HQ JDODDQGRHQLQJHQ 6RPV YHUKRRJGH
]LH UXEULHN µ%LM]RQGHUH ZDDUVFKXZLQJHQ
OHYHUHQ]\PHQ =HOGHQ KHSDWLWLV PHW RI
HQ YRRU]RUJHQ ELM JHEUXLN¶ *DVWUR
]RQGHUJHHO]XFKW=HHU]HOGHQOHYHUIDOHQ
LQWHVWLQDOH EORHGLQJ XOFHUDWLH HQ
Voor uw patiënten met osteoartrose, reumatoïde artritis en
KHSDWLVFKH HQFHIDORSDWKLH ELM SDWLsQWHQ
SHUIRUDWLH 1DSUR[HQ  *DVWURLQWHVWLQDOH
PHW UHHGV EHVWDDQGH OHYHU]LHNWH  +XLG
EORHGLQJ FHUHEURYDVFXODLUH EORHGLQJ
ankyloserende spondylitis, die een risico lopen op het ontwikkelen van
HQ RQGHUKXLGDDQGRHQLQJHQ 6RPV
RI DQGHUH EORHGLQJVVWRRUQLVVHQ ]LH
gastro-duodenale ulcera geassocieerd aan NSAID’s
GHUPDWLWLV SUXULWXV XUWLFDULD KXLGXLWVODJ
UXEULHN µ%LM]RQGHUH ZDDUVFKXZLQJHQ HQ
=HOGHQ DORSHFLD IRWRVHQVLWLYLWHLW =HHU
YRRU]RUJHQ ELM JHEUXLN¶ +HPDWRORJLVFKH
HIIHFWHQ  9,0292 PDJ QLHW JHOLMNWLMGLJ
]HOGHQ HU\WKHPD PXOWLIRUPH 6WHYHQV
PHW DWD]DQDYLU HQ QHO¿QDYLU ZRUGHQ
-RKQVRQV\QGURRP WR[LVFKH HSLGHUPDOH
JHEUXLNW ]LHUXEULHNHQµ%LM]RQGHUHZDDUVFKXZLQJHQHQYRRU]RUJHQELMJHEUXLN¶HQµ,QWHUDFWLHVPHWDQGHUHJHQHHVPLGGHOHQHQDQGHUHYRUPHQ
QHFURO\VH 7(1   6NHOHWVSLHUVWHOVHO HQ ELQGZHHIVHODDQGRHQLQJHQ =HOGHQ DUWUDOJLH P\DOJLH =HHU ]HOGHQ VSLHU]ZDNWH  1LHU HQ
YDQLQWHUDFWLH¶ %LMZHUNLQJHQ6DPHQYDWWLQJYDQYHLOLJKHLGVSUR¿HO'HWDEOHWIRUPXOHULQJEHYDWHVRPHSUD]ROPHWRQPLGGHOOLMNHDIJLIWHRP
XULQHZHJDDQGRHQLQJHQ=HHU]HOGHQLQWHUVWLWLsOHQHIULWLV9RRUWSODQWLQJVVWHOVHOHQERUVWDDQGRHQLQJHQ=HHU]HOGHQJ\QDHFRPDVWLH
GHLQFLGHQWLHYDQJDVWURLQWHVWLQDOHELMZHUNLQJHQYDQQDSUR[HQWHYHUODJHQ+HWLVDDQJHWRRQGGDW9,0292KHWRSWUHGHQYDQJDVWULVFKH
$OJHPHQHDDQGRHQLQJHQHQWRHGLHQLQJVSODDWVVWRRUQLVVHQ=HOGHQPDODLVHWRHJHQRPHQWUDQVSLUDWLH
XOFHUDHQ16$,'JHDVVRFLHHUGHERYHQVWHJDVWURLQWHVWLQDOHELMZHUNLQJHQVLJQL¿FDQWYHUODDJWLQYHUJHOLMNLQJWRWQDSUR[HQDOOHHQ ]LHUXEULHN
%HVFKULMYLQJYDQJHVHOHFWHHUGHELMZHUNLQJHQ1DSUR[HQ.OLQLVFKRQGHU]RHNHQHSLGHPLRORJLVFKHJHJHYHQVVXJJHUHUHQGDWKHWJHEUXLNYDQ
µ)DUPDFRG\QDPLVFKHHLJHQVFKDSSHQ¶ ,QGHWRWDOHVWXGLHSRSXODWLH Q  ZHUGHQJHHQQLHXZHYHLOLJKHLGVEHYLQGLQJHQJHwGHQWL¿FHHUG
FR[LEVHQVRPPLJH16$,'¶V LQKHWELM]RQGHUELMKRJHGRVHULQJHQHQELMODQJGXULJHEHKDQGHOLQJ JHDVVRFLHHUGNDQZRUGHQPHWHHQNOHLQH
WLMGHQVGHEHKDQGHOLQJPHW9,0292LQYHUJHOLMNLQJWRWGHUHHGVEHVWDDQGHYHLOLJKHLGVSUR¿HOHQYDQGHDI]RQGHUOLMNHZHUN]DPHEHVWDQGGHOHQ
WRHQDPHYDQKHWULVLFRRSDUWHULsOHWURPERWLVFKHJHEHXUWHQLVVHQ ELMYRRUEHHOGP\RFDUGLQIDUFWRIEHURHUWH +RHZHOJHJHYHQVHURSOLMNHQWH
QDSUR[HQHQHVRPHSUD]RO*HFODVVL¿FHHUGHVDPHQYDWWLQJYDQELMZHUNLQJHQ%LMZHUNLQJHQZRUGHQLQJHGHHOGQDDUIUHTXHQWLHHQV\VWHHP
ZLM]HQGDWKHWJHEUXLNYDQQDSUR[HQ PJSHUGDJ PRJHOLMNJHDVVRFLHHUGLVPHWHHQODJHUULVLFRNDQHQLJULVLFRQLHWZRUGHQXLWJHVORWHQ
RUJDDQNODVVH)UHTXHQWLHFDWHJRULsQZRUGHQYROJHQVGHYROJHQGHFRQYHQWLHJHGH¿QLHHUG=HHUYDDN ! 9DDN !WRW 6RPV
]LHUXEULHNµ%LM]RQGHUHZDDUVFKXZLQJHQHQYRRU]RUJHQELMJHEUXLN¶ 2HGHHPK\SHUWHQVLHHQKDUWIDOHQ]LMQJHUDSSRUWHHUGELMEHKDQGHOLQJ
!WRW =HOGHQ !WRW =HHU]HOGHQ  QLHWEHNHQG NDQQLHWZRUGHQEHSDDOGPHWGHEHVFKLNEDUH
PHW 16$,' 'H PHHVW YRRUNRPHQGH ELMZHUNLQJHQ ]LMQ JDVWURLQWHVWLQDDO YDQ DDUG 3HSWLVFKH XOFHUD SHUIRUDWLHV RI JDVWURLQWHVWLQDOH
JHJHYHQV 
EORHGLQJHQVRPVIDWDDOLQKHWELM]RQGHUELMRXGHUHQNXQQHQYRRUNRPHQ ]LHUXEULHNµ%LM]RQGHUHZDDUVFKXZLQJHQHQYRRU]RUJHQELMJHEUXLN¶ 
9,0292'HYROJHQGHELMZHUNLQJHQ]LMQJHPHOGELMSDWLsQWHQGLH9,0292LQQDPHQWLMGHQVNOLQLVFKHVWXGLHV ,QIHFWLHVHQSDUDVLWDLUH
0LVVHOLMNKHLGRYHUJHYHQGLDUUHHÀDWXOHQWLHREVWLSDWLHG\VSHSVLHEXLNSLMQPHODHQDKHPDWHPHVLVXOFHUDWLHYHVWRPDWLWLVYHUHUJHULQJYDQ
DDQGRHQLQJHQ 6RPV LQIHFWLH =HOGHQ GLYHUWLFXOLWLV  %ORHG HQ O\PIHVWHOVHODDQGRHQLQJHQ  =HOGHQ HRVLQR¿OLH  OHXNRSHQLH
FROLWLVHQ]LHNWHYDQ&URKQ ]LHUXEULHNµ%LM]RQGHUHZDDUVFKXZLQJHQHQYRRU]RUJHQELMJHEUXLN¶µ%LM]RQGHUHZDDUVFKXZLQJHQHQYRRU]RUJHQELM
,PPXXQV\VWHHPDDQGRHQLQJHQ=HOGHQRYHUJHYRHOLJKHLGVUHDFWLHV9RHGLQJVHQVWRIZLVVHOLQJVVWRRUQLVVHQ6RPVHHWOXVWVWRRUQLV
JHEUXLN¶ ]LMQJHPHOGQDWRHGLHQLQJ0LQGHUIUHTXHQWLVRRNJDVWULWLVZDDUJHQRPHQ9,0292LVRQWZLNNHOGPHWHVRPHSUD]RORPGHLQFLGHQWLH
=HOGHQ YRFKWUHWHQWLH K\SHUNDOLsPLH K\SHUXULNHPLH  3V\FKLVFKH VWRRUQLVVHQ 6RPV DQJVW GHSUHVVLH VODSHORRVKHLG =HOGHQ
YDQJDVWURLQWHVWLQDOHELMZHUNLQJHQYDQQDSUR[HQWHYHUODJHQHQKHHIWDDQJHWRRQGKHWRQWVWDDQYDQJDVWURGXRGHQDOHXOFHUDHQ16$,'
YHUZDUULQJDEQRUPDOHGURPHQ=HQXZVWHOVHODDQGRHQLQJHQ9DDNGXL]HOLJKHLGKRRIGSLMQVPDDNVWRRUQLV6RPVSDUHVWKHVLHV\QFRSH
JHDVVRFLHHUGHERYHQVWHJDVWURLQWHVWLQDOHELMZHUNLQJHQVLJQL¿FDQWWHYHUPLQGHUHQWHQRS]LFKWHYDQDOOHHQQDSUR[HQ+28'(59$1'(
=HOGHQVODSHULJKHLGWUHPRU(YHQZLFKWVRUJDDQHQRRUDDQGRHQLQJHQ6RPVWLQQLWXVYHUWLJR²+DUWDDQGRHQLQJHQ6RPVDULWPLHsQ
9(5*811,1*9225+(7,1'(+$1'(/%5(1*(119$VWUD=HQHFD6$(JLGH9DQ2SKHPVWUDDW%%UXVVHO7HO  
KDUWNORSSLQJHQ =HOGHQ P\RFDUGLQIDUFW WDFK\FDUGLH  %ORHGYDWDDQGRHQLQJHQ 9DDN K\SHUWHQVLH $GHPKDOLQJVVWHOVHO ERUVWNDV HQ
  1800(5 6  9$1 '( 9(5*811,1* 9225 +(7 ,1 '( +$1'(/
PHGLDVWLQXPDDQGRHQLQJHQ 6RPV DVWPD EURQFKRVSDVPHQ G\VSQRH  0DDJGDUPVWHOVHODDQGRHQLQJHQ =HHU YDDN G\VSHSVLH 9DDN
%5(1*(1 )OHV  %( %OLVWHUV  %( $)/(9(5,1*6:,-=(
EXLNSLMQREVWLSDWLHGLDUUHHRHVRIDJLWLVÀDWXOHQWLHJDVWURGXRGHQDOHXOFHUD JDVWULWLVPLVVHOLMNKHLGEUDNHQ6RPVGURJHPRQGHUXFWDWLHV
*HQHHVPLGGHO RS PHGLVFK YRRUVFKULIW '$780 9$1 +(5=,(1,1* 9$1 '(
PDDJGDUPNDQDDOEORHGLQJVWRPDWLWLV=HOGHQJORVVLWLVKHPDWHPHVHUHFWDOHEORHGLQJ+XLGHQRQGHUKXLGDDQGRHQLQJHQ9DDNKXLGXLWVODJ
7(.67*2('.(85,1*9$1'(7(.67±
6RPVGHUPDWLWLVK\SHUKLGURVHSUXULWLVXUWLFDULD=HOGHQDORSHFLDHFFK\PRVHQ6NHOHWVSLHUVWHOVHOHQELQGZHHIVHODDQGRHQLQJHQ9DDN

Terug naar een actief leven
Vimovo , een krachtige ontstekingsremmer met
ingebouwde maagbescherming
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Astma bij zwangere vrouwen

Educatie moet behandeling optimaliseren
Zwangerschap zorgt bij toekomstige moeders vaak voor heel wat angst.
Uit vrees dat geneesmiddelen slecht zijn voor hun baby, laten ze die achterwege,
terwijl ze soms noodzakelijk zijn en geen impact hebben op de foetus. Zo
bijvoorbeeld vrouwen met astma. Zij kunnen hun behandeling zonder gevaar
voortzetten.

Z

wangerschap beïnvloedt
astma en vice versa. Dat
stelt F rançois Vermeulen,
kinesitherapeut op de afdeling
pneumologie in het Brusselse
UMC Sint-Pieter. “Zowat een
derde van de zwangere vrouwen
met astma stelt geen verschil
vast in hun ziekte tijdens de
zwangerschap. Een derde voelt
dat het beter gaat en bij nog een
derde verergeren de symptomen. Dat is moeilijk te voorspellen, maar meestal hangt het af
van de ernst van de astma voor
de zwangerschap: was die groot,
dan is er veel risico dat het tijdens de zwangerschap erger
wordt. Als er al eerder sprake
was van een verergering tijdens

een vorige zwangerschap, dan is
dat a priori ook het geval voor de
volgende.”
François Vermeulen werkt samen
met pneumologen en specialiseerde
zich in de educatie van astma patiënten. Hij maakt een thesis
over de evaluatie van de astmacontrole en voert onderzoek naar de
impact van educatie van zwangere
vrouwen met astma op de controle
van de ziekte. “Regelmatig zien
we vrouwen op de raadpleging die
hun astmabehandeling hebben
stopgezet, spontaan of op aanraden
van hun huisarts of gynaecoloog.
Ook mijn collega’s pneumologen
stellen dat vast. De huidige aanbevelingen gaan nochtans in de
tegenovergestelde richting. De the-

rapie voortzetten en zelfs zo snel
mogelijk verergerende symptomen
tijdens de zwangerschap behandelen, heeft een aangetoond gunstig effect.”
De beslissing om de behandeling te onderbreken, vinden pneumologen ongepast. Wellicht hebben
sommige artsen te weinig kennis
over de specifieke situatie van
astma tijdens de zwangerschap,
denkt Vermeulen. “Huisartsen of
gynaecologen die de behandeling
willen stopzetten, zouden hun
patiënt systematisch moeten doorverwijzen naar een pneumoloog
voor evaluatie en advies.”

Effect op de foetus
Bij stopzetting van de behande-

ling krijgt de inflammatie weer de
bovenhand: de astma is niet meer
onder controle, de vrouw riskeert
ademnood zowel overdag als ‘s
nachts, met de nodige gevolgen
voor de slaapkwaliteit. “Erger is
dat de foetus ook slecht ademt,
want de hypoxemie bij de moeder
en een gewijzigde bloedzuurtegraad hebben een effect op de foetus: intra-uteriene groeivertraging,
meer pre-eclampsie, verhoogd risico
op sectio, prematuriteit,…”
In sommige gevallen, als de astmasymptomen verergeren, mag
de behandeldosis zelfs worden
opgedreven. “Als die vrouwen de
therapie strikt opvolgen, zien we een
verbeterde astmacontrole en is er
veel kans op een normaal zwangerschapsverloop.”
Twee soorten behandeling roepen
vragen op: de anti-leukotriënen en
de antihistaminica. “Voor de eerste
groep: als ze worden ingenomen
voor het begin van de zwangerschap, kunnen ze worden voortgezet. Het is niet aangeraden om

ermee te starten tijdens de zwangerschap. Antihistaminica worden
best zo weinig mogelijk gegeven.
Het is wel zo dat de aanbevelingen
niet echt duidelijk zijn, door het
gebrek aan studies wegens evidente ethische redenen. We weten
wel dat inhalatiecorticoïden, alleen
of in combinatie met een langwerkende bronchodilatator, geen
enkel probleem stellen. Vaak worden de doses zelfs opgevoerd. Het
komt erop aan een regelmatige
follow-up te garanderen.”

Wat is het nut van
educatie?
Een vaak terugkerend probleem
bij de aanpak van vrouwen met
astma, en zeker als die ook zwanger zijn, is het tijdsgebrek van de
arts. Nochtans is het volgens François
Vermeulen ideaal om hen naast
de medicamenteuze behandeling
ook de nodige uitleg te verschaffen over de link tussen astma en
zwangerschap. Dat is trouwens het
onderwerp van zijn onderzoek dat

Therapietrouw astma begint bij inzicht

D

e diagnose astma is niet
met zekerheid te stellen
vóór het vijfde levensjaar
en daarom wordt er bij jonge
kinderen met astmatische symptomen dikwijls eerst een proefbehandeling opgestart om de
diagnose al dan niet te bevestigen. Met als gevolg dat vóór de
leeftijd van acht jaar een derde
van alle kinderen wel eens astmamedicatie voorgeschreven
heeft gekregen. De meerderheid
van de voorschriften gaat daarbij
trouwens naar de jonge kinderen
onder de drie jaar.

Gebrekkige controle
Ellen Koster ontdekte een eerder
lage therapietrouw onder kinderen die werden gevolgd vanaf hun
geboorte tot achtjarige leeftijd.
Slechts 57% van deze groep zou
regelmatig en volgens voorschrift
de astmamedicatie innemen. Zij
kwam daarbij tot de vaststelling
dat vooral kinderen met verhoogde
stikstofoxideniveaus in de uitade-

minglucht, wat een indicatie is
voor ontsteking in de luchtwegen,
vaak een lagere therapietrouw hadden. Dat lijkt evident en wijst op het
grote belang van een goede therapietrouw.
Het verdere gevolg van een
slechte therapietrouw laat zich
immers raden. Op achtjarige leeftijd heeft bijna de helft (45%) van
de kinderen hun astma onvoldoende
onder controle: zij hadden luchtwegklachten gedurende dag of
nacht, bezochten een arts voor deze
klachten, waren beperkt in hun
dagelijkse activiteiten en/of gebruikten extra luchtwegmedicatie.

Betere educatie
Welke factoren zorgen nu voor
een goede therapietrouw? De
ouders spelen uiteraard een sleutelrol; zij zijn doorgaans goed op de
hoogte van en betrokken bij het
geneesmiddelengebruik van hun
kinderen. Als ouders daarbij de
noodzaak inzien van medicijngebruik, toont het kind ook een hogere

© belpress

Een goede controle van astma bij jonge kinderen
is vooral een taak van de ouders. En die ouders die
het nut van de medicatie inzien omdat hun kind meer
klachten vertoont, bewerkstelligen een betere
therapietrouw, zo stelde epidemioloog Ellen Koster
(Universiteit Utrecht) vast. Ze bekeek verder nog een
aantal oorzaken die van invloed kunnen zijn en
hoe die kunnen worden aangepakt.

Op achtjarige leeftijd heeft bijna de helft van de kinderen hun astma onvoldoende onder controle.
therapietrouw. De ouders van kinderen met ongecontroleerde astmasymptomen zagen dat vaker in
dan ouders van kinderen die goed
onder controle waren.
Belangrijk is ook dat de eigen
kennis van de ziekte en de visie op
de astmamedicatie een rol kunnen gaan spelen. Bij ouders vertaalt
wantrouwen of een zorgelijke houding over het medicatiegebruik,
bijvoorbeeld omwille van mogelijke
neveneffecten of uit schrik voor
medicijnafhankelijkheid, zich naar
een lagere therapietrouw en een

verhoogde kans op een slechte
astmacontrole bij het kind.
Daarnaast hadden kinderen van
een moeder met een laag opleidingsniveau vaker een slechte astmacontrole.

Misverstanden
De auteur ziet daarom een rol
weggelegd voor huisartsen en apothekers om de ziektekennis van
de ouders te verbeteren en een
positief beeld omtrent ziekte en
medicatiegebruik te stimuleren.
De ouders vertrouwd maken met

de medicijnen is alvast een stap in
de goede richting.
Een groep die het heel wat moeilijker heeft met de therapietrouw,
zijn de allochtone kinderen, zo blijkt
uit het proefschrift. Uit eerdere studies bleek reeds dat het taalobstakel
voor heel wat misverstanden kan
zorgen in de communicatie tussen
de (huis)arts en de patiënt. Dikwijls
zijn zij ook lager opgeleid dan de
algemene bevolking, wat moeilijkheden kan opleveren om de huisarts
correct te verstaan. Ook andere
overtuigingen over medicijnen of
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de ziekte spelen soms een rol. Als
zij bijvoorbeeld astma zien als een
acute in plaats van een chronische
ziekte, wordt het preventief gebruik
van anti-inflammatoire geneesmiddelen als minder zinvol aanzien.
Dat alles zorgt voor een suboptimale
zorg van allochtone astmatische
kinderen.
Deze etnische verschillen zijn
niet zo makkelijk op te vangen.
Algemene behandelrichtlijnen
bevatten nauwelijks componenten
die specifiek aangepast zijn voor
etnische minderheden en hun
gevoeligheden. Ook bestaan er tot
nu toe weinig cultureel aangepaste
programma’s die de kennis over
astma en de levenskwaliteit in
deze groepen verhogen. Bij alle
contacten met etnische minderheden wordt er daarom best rekening gehouden met deze obstakels.

Genfactor
Ten slotte bekeek de auteur ook
genetische voorspellers van behandelrespons. Zij kon bevestigen dat
de in eerder onderzoek reeds
genoemde FCER2 variant T2206C bij
dragers ervan inderdaad vaker voor
ernstige astma-exacerbaties zorgt.
Mogelijk doordat bij deze kinderen
inhalatiecorticosteroïden minder
goed werken.

Pa t r i c k D e N e v e
‘Towards better treatment outcomes in
childhood asthma’, Ellen Koster, ISBN 97890-393-5616-6, oktober 2011.

gecontacteerd. Wij zijn bereikbaar
via gsm zodat ze ons op elk moment
om advies kunnen vragen. De derde
pijler is de (para)medische opvolging tijdens de zwangerschap.”
Bij volwassenen en kinderen
geeft deze aanpak goede resultaten. Afwachten dus wat het oplevert bij zwangere vrouwen.

C a r i n e M a i l l a rd / V. C a .

Actieplan
Concreet krijgen de toekomstige
mama’s een actieplan met groene, oranje
en rode periodes. Tijdens de groene
periode (afwezigheid van symptomen,
correcte slaap, geen activiteitsbeperking) wordt de baisisbehandeling voortgezet met inhalatiecorticoïden en een
bronchodilatator voor het geval dat.
Komt de vrouw in een oranje periode

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL : Venlafaxine Pfizer, capsules met verlengde afgifte, hard, 37.5 mg. Venlafaxine Pfizer, capsules met verlengde
afgifte, hard, 75 mg. Venlafaxine Pfizer, capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : 37,5
mg, 75 mg of 150 mg venlafaxine (onder de vorm van hydrochloride) Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM
: Harde capsule met verlengde afgifte. 37,5 mg: grijze/pezikkleurige capsule met de inscripties “W” en “37,5” in rode inkt. 75 mg: perzikkleurige capsule
met de inscripites “W” en “75” in rode inkt. 150 mg: donkeroranje capsule met de inscripties “W” en “150” in witte inkt. Therapeutische indicaties :
Behandeling van episoden van depressie in engere zin. Preventie van het opnieuw optreden van episodes van depressie in engere zin. Behandeling van
gegeneraliseerde angststoornis. Behandeling van sociale angststoornis. Behandeling van paniekstoornissen met of zonder agorafobie. Dosering en
wijze van toediening : Episode van depressie in engere zin. De aanbevolen startdosering voor venlafaxine capsules met verlengde afgifte bedraagt
75 mg eenmaal daags. Patiënten die niet reageren op de startdosis van 75 mg/dag kunnen gebaat zijn bij een dosisverhoging tot maximaal 375 mg/dag.
Dosisverhogingen kunnen plaatsvinden met intervallen van twee weken of meer. Indien klinisch gerechtvaardigd wegens de ernst van de symptomen,
kunnen dosisverhogingen met kortere intervallen plaatsvinden; echter het interval mag niet minder dan 4 dagen zijn. Vanwege het risico op dosisgerelateerde bijwerkingen dient de dosis alleen verhoogd te worden na klinische evaluatie (zie rubriek 4.4) De laagste effectieve dosis dient te worden gehandhaafd. Patiënten dienen gedurende een adequate periode behandeld te worden, gewoonlijk enkele maanden of langer. De behandeling dient van
geval tot geval regelmatig opnieuw beoordeeld te worden. Langdurige behandeling kan ook geschikt zijn voor de preventie van het opnieuw optreden
van episodes van depressie in engere zin.
In de meeste gevallen is de aanbevolen
dosis voor de preventie van het opnieuw
optreden van depressie in engere zin gelijk
aan de dosis die gedurende de episode gebruikt werd. Na remissie dient antidepressieve medicatie nog minstens 6 maanden te
worden gehandhaafd. Gegeneraliseerde
angststoornis : De aanbevolen startdosis
voor venlafaxine capsules met verlengde afgifte bedraagt 75 mg eenmaal daags. Patiënten die niet reageren op de startdosis
van 75 mg/dag kunnen gebaat zijn bij een
dosisverhoging tot maximaal 225 mg/dag.
Dosisverhogingen kunnen plaatsvinden met
intervallen van twee weken of meer. Vanwege het risico op dosisgerelateerde bijwerkingen dient de dosis alleen verhoogd
te worden na klinische evaluatie (zie rubriek
4.4). De laagste effectieve dosis dient te
worden gehandhaafd. Patiënten dienen gedurende een adequate periode behandeld
te worden, gewoonlijk enkele maanden of
langer. De behandeling dient van geval tot
geval regelmatig opnieuw beoordeeld te
worden. Sociale angststoornis: De aanbevolen dosis voor venlafaxine capsules met
verlengde afgifte bedraagt 75 mg eenmaal
daags. Het is niet aangetoond dat hogere
doses van toegevoegde waarde zijn. Echter,
bij individuele patiënten die geen respons
vertonen op de initiële dosis van 75 mg/dag,
kunnen dosisverhogingen tot maximaal
225 mg/dag overwogen worden. Dosisverhogingen kunnen plaatsvinden met intervallen van twee weken of meer. Vanwege het
risico op dosisgerelateerde bijwerkingen
dient de dosis alleen verhoogd te worden
na klinische evaluatie (zie rubriek 4.4). De
laagste effectieve dosis dient te worden gehandhaafd. Patiënten dienen gedurende
een adequate periode behandeld te wor®
den, gewoonlijk enkele maanden of langer.
De behandeling dient van geval tot geval regelmatig opnieuw beoordeeld te worden.
Paniekstoornis : Het wordt aanbevolen een
dosis van 37,5 mg/dag venlafaxine capsu®
les met verlengde afgifte te gebruiken ge-

(symptomen overdag en/of ‘s nachts,
nood aan bronchodilatator drie tot vier
keer per dag, last), dan wordt haar aangeraden om de dosis inhalatiecorticoïden op te drijven en snel een afspraak
te maken met de pneumoloog om de
inflammatie te evalueren.
In de rode periode (exacerbaties, niet
normaal kunnen functioneren, dyspnee

overdag en ‘s nachts) is er sprake van
een urgentie.
“Ziekenhuisopname is vaak het resultaat van een verergering die had kunnen voorkomen worden”, zegt François
Vermeulen. Dit actieplan moet een einde
maken aan die vicieuze cirkel.

C . M . / V. C a .

ingenomen en mogen niet worden gedeeld, fijngestampt, gekauwd of opgelost. PaVenlafaxine 75 mg x 28 capsules 20,39
tiënten die worden behandeld met venlafaxine tabletten met onmiddellijke afgifte kunVenlafaxine 75 mg x 56 capsules 29,38
nen worden overgezet naar venlafaxine capsules met verlengde afgifte met de
Venlafaxine 75 mg x 98 capsules 48,69
dichtstbijzijnde equivalente dosis (mg/dag). Bijvoorbeeld, venlafaxine 37.5 mg tabletten met onmiddellijke afgifte tweemaal daags kan overgezet worden naar venlafaxine
Venlafaxine 150 mg x 28 capsules 32,10
75 mg capsules met verlengde afgifte eenmaal daags. Individuele aanpassing van de
Venlafaxine 150 mg x 56 capsules 47,46
dosering kan noodzakelijk zijn. Venlafaxine capsules met verlengde afgifte bevatten
Venlafaxine 150 mg x 98 capsules 81,69
sferoïden die het werkzame bestanddeel langzaam in het maagdarmkanaal afgeven.
Het onoplosbare deel van de sferoïden wordt geëlimineerd en kan in de feces worden
teruggevonden. Contra-indicaties : Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de andere bestanddelen. Gelijktijdige behandeling
met irreversibele monoamine oxidaseremmers (MAOIs) is gecontraïndiceerd vanwege het risico op het ontstaan van het serotoninesyndroom met symptomen als agitatie, tremor en hyperthermie. Behandeling met venlafaxine dient niet te worden geïnitieerd binnen ten minste 14 dagen nadat met een irreversibele MAOI-behandeling is gestopt. Voor het starten met een irreversibele MAOI, dient de behandeling met venlafaxine ten minste 7 dagen gestopt
te zijn (zie rubrieken 4.4 en 4.5). Bijwerkingen : In klinisch onderzoek werden misselijkheid, droge mond, hoofdpijn en zweten (inclusief nachtelijk zweten)
het vaakst gemeld (>1/10). Bijwerkingen
worden hieronder weergegeven naar orgaansysteem en frequentie. Frequenties
worden als volgt gedefinieerd: 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), niet bekend (kan niet met de beschikbare gegevens worden bepaald). Orgaansysteem
:
Bloeden
lymfestelselaandoeningen - Soms : Ecchymose, Gastro-intestinale hemorragie - Frequentie onbekend : Slijmvliesbloeding,
Verlengde bloedingstijd, Trombocytopenie,
Bloeddyscrasieën (inclusief agranulocytose,
aplastische anemie, neutropenie en pancytopenie) - Orgaansysteem : Voedings- en
stofwisselingsaandoeningen - Vaak : Serumcholesterol verhoogd, Gewichtsverlies Soms : Gewichtstoename - Frequentie onbekend : Abnormale leverfunctietesten, Hyponatriëmie, Hepatitis, Syndroom van
onvoldoende afscheiding van Anti-Diuretisch Hormoon (SIADH), Prolactine verhoogd
Orgaansysteem
:
Zenuwstelselaandoeningen : Zeer vaak :
Droge mond (10,0%), Hoofdpijn (30,3%)* Vaak : Abnormale dromen, Libido afname,
Duizeligheid, Verhoogde spiertonus (hypertonie), Slapeloosheid, Nervositeit, Paresthesie, Sedatie, Tremor, Verwardheid,
Depersonalisatie - Soms : Apathie, Hallucinaties, Myoclonus, Agitatie, Verminderde
coördinatie en balans - Zelden : Akathisie,
Psychomotorische rusteloosheid, Convulsie, Manische reactie - Frequentie onbekend : Maligne neuroleptica syndroom
(NMS), Serotoninesyndroom, Delirium, Extrapyramidale reacties (inclusief dystonie en
dyskinesie), Tardieve dyskinesie, suïcidale
ideeën en suïcidaal gedrag** - Orgaansysteem : Speciale zintuigen - Vaak : Abnormale
accommodatie,
Mydriasis,
Gezichtsstoornis - Soms : Veranderde
smaak, Tinnitus - Frequentie onbekend :
Nauwe kamerhoekglaucoom - Orgaansysteem : Hartaandoeningen - Vaak : Hypertensie,
Vasodilatatie
(meestal
opvliegers/blozen), Palpitaties - Soms : Orthostatische hypotensie, Syncope, Tachycardie - Frequentie onbekend :
Hypotensie, QT verlenging, Ventrikelfibrilleren, Ventrikeltachycardie (inclusief torsade
de pointes) - Orgaansysteem : Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen - Vaak : Geeuwen - Frequentie
onbekend : Pulmonale eosinofilie - Orgaansysteem : Maagdarmstelselaandoeningen Zeer vaak : Misselijkheid (20,0%)
- Vaak : Verminderde eetlust (anorexie), Obstipatie, Braken - Soms : Bruxisme, Diarree
- Frequentie onbekend : Pancreatitis - Orgaansysteem : Huid- en onderhuidaandoeningen - Zeer vaak : Zweten (inclusief
nachtelijk zweten) [12,2%] - Soms : Uitslag,
Alopecia - Frequentie onbekend : Erythema multiforme, Toxische epidermale necrolyse,
Stevens-johnsonsyndroom,
Pruritus, Urticaria - Orgaansysteem : Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
- Frequentie onbekend : Rhabdomyolyse *galeniek gepatenteerd tot 2017
Orgaansysteem : Urogenitale aandoeningen - Vaak : Abnormale ejaculatie/orgasme
(mannen), Anorgasmie, Erectiele dysfunctie
(impotentie), Onvermogen om te plassen
(meestal retentie), Menstruele aandoeningen
geassocieerd met hevigere bloeding of meer
onregelmatige bloeding (bijv. menorragie,
metrorragie), Pollakisurie - Soms : Abnormaal orgasme (vrouwen), Urineretentie - Orgaansysteem : Algemene aandoeningen en
toedieningsplaats-stoornissen - Vaak : Asthenie (moeheid), rillingen - Soms : Fotosensitieve reactie - Frequentie onbekend :
Anafylaxie. *In samengevoegde klinische studies was de incidentie hoofdpijn 30,3% met venlafaxine vs. 31,3% met placebo. **Gevallen van suïcidale
ideeën en suïcidaal gedrag zijn gemeld gedurende behandeling met venlafaxine of snel na het discontinueren van de behandeling (zie rubriek 4.4). Gewoonlijk leidt het stoppen van de behandeling met venlafaxine (in het bijzonder als dit abrupt gebeurt) tot onttrekkingsverschijnselen. De meest gerapporteerde bijwerkingen zijn: duizeligheid, gevoelsstoornissen (inclusief paresthesie), slaapstoornissen (inclusief slapeloosheid en intense dromen), agitatie
of angst, misselijkheid en/of braken, tremor, hoofdpijn en influenzasyndroom. In het algemeen zijn deze verschijnselen licht tot matig van ernst en verdwijnen vanzelf. Echter, bij sommige patiënten kunnen de verschijnselen ernstig zijn en/of langer duren. Het wordt daarom aanbevolen geleidelijk te
stoppen door de dosis stapsgewijs te verlagen wanneer behandeling met venlafaxine niet langer vereist is (zie rubrieken 4.2 en 4.4). Kinderen In het algemeen is het bijwerkingenprofiel van venalafaxine (in placebogecontroleerde klinische studies) bij kinderen en adolescenten (leeftijd van 6-17) gelijk
aan dat van volwassenen. Zoals bij volwassenen werden verminderde eetlust, gewichtsverlies, hypertensie en verhoogd serumcholesterol waargenomen
(zie rubriek 4.4). In klinische studies bij kinderen werd suïcidale gedachtenvorming waargenomen. Er waren ook toegenomen meldingen van vijandigheid,
en vooral bij depressie in engere zin, zelfverminking. In het bijzonder zijn de volgende bijwerkingen waargenomen bij kinderen: buikpijn, agitatie, dyspepsie, ecchymosis, epistaxis en myalgie. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : Pfizer NV, Pleinlaan 17 - 1050
Brussel - NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : Venlafaxine Pfizer 37,5 mg harde capsules met verlengde afgifte : BE326986. Venlafaxine Pfizer 75 mg harde capsules met verlengde afgifte : BE326995. Venlafaxine Pfizer 150 mg harde capsules met verlengde
afgifte : BE327004 - AFLEVERINGSWIJZE : Op medisch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST : 10/2010

Venlafaxine Pﬁzer

®

100%
aan
k
e
i
t
n
ide
xel*
E
r
o
x
e
Ef

* Venlafaxine Pﬁzer heeft een
galeniek met verlengde afgifte
identiek aan Efexor-Exel

durende 7 dagen. Daarna dient de dosis te
worden verhoogd tot 75 mg/dag. Patiënten
die niet reageren op de dosis van
75 mg/dag kunnen gebaat zijn bij een dosisverhoging tot een maximum dosis van
225 mg/dag. Dosisverhogingen kunnen
plaatsvinden met intervallen van 2 weken of
meer.Vanwege het risico op dosisgerelateerde bijwerkingen dient de dosis alleen
verhoogd te worden na klinische evaluatie
(zie rubriek 4.4). De laagste effectieve dosis
dient te worden gehandhaafd. Patiënten
dienen gedurende een adequate periode
behandeld te worden, gewoonlijk enkele
maanden of langer. De behandeling dient
van geval tot geval regelmatig opnieuw beoordeeld te worden. Gebruik bij ouderen: Er
wordt geen speciale venlafaxine -dosisaanpassing noodzakelijk geacht gebaseerd op
alleen de leeftijd van de patiënt. Echter, er
dient voorzichtigheid in acht te worden genomen bij de behandeling van ouderen (bijvoorbeeld
vanwege
mogelijke
nierinsufficiëntie, de mogelijkheid van veranderingen in de neurotransmittergevoeligheid en affiniteit die met het ouder worden
optreden). De laagst werkzame dosis dient
altijd gebruikt te worden en patiënten dienen zorgvuldig gecontroleerd te worden als
dosisverhoging vereist is. Gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Het
gebruik van venlafaxine wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten. Gecontroleerde klinische studies met kinderen en
adolescenten met depressie in engere zin
hebben geen werkzaamheid kunnen aantonen en ondersteunen het gebruik van venlafaxine bij deze patiënten niet (zie rubrieken 4.4 en 4.8). De werkzaamheid en veiligheid van venlafaxine voor andere indicaties bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld. Gebruik bij patiënten
met leverinsufficiëntie : Bij patiënten met milde tot matige leverinsufficiëntie dient over het algemeen een dosisverlaging van 50% overwogen te worden.
Echter, vanwege inter-individuele variabiliteit in de klaring van deze patiënten, kan individualisering van de dosering gewenst zijn. Er zijn beperkte gegevens van patiënten met ernstige leverinsufficiëntie. Voorzichtigheid moet worden betracht en een dosisvermindering van meer dan 50% dient in overweging genomen te worden. Het potentiële voordeel dient te worden afgewogen tegen het risico van de behandeling voor patiënten met ernstige
leverinsufficiëntie. Gebruik bij patiënten met nierinsufficiëntie : Hoewel dosisaanpassing niet noodzakelijk is voor patiënten met een glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) van 30-70 ml/minuut wordt voorzichtigheid geadviseerd. Bij hemodialysepatiënten en patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (GFR <
30 ml/min) dient de totale dagelijkse dosis venlafaxine met 50% verlaagd te worden. Vanwege inter-individuele variabiliteit in de klaring van deze
patiënten, kan individualisering van de dosering gewenst zijn. Onttrekkingsverschijnselen waargenomen bij het stoppen met venlafaxne : Plotseling
stoppen dient te worden vermeden. Als de behandeling met venlafaxine wordt gestopt, dient de dosis geleidelijk verminderd te worden over een periode
van tenminste één tot twee weken om het risico op onttrekkingsverschijnselen te verkleinen (zie rubriek 4.4 en rubriek 4.8). Als, na dosisverlaging of het
stoppen van de behandeling, onverdraaglijke verschijnselen optreden, kan overwogen worden de daarvoor voorgeschreven dosis te hervatten. Vervolgens
kan de arts doorgaan met dosisverlaging, maar dient de dosis meer geleidelijk verlaagd teworden.Voor oraal gebruik. Het wordt aanbevolen venlafaxine
capsules met verlengde afgifte tijdens de maaltijd in te nemen, iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. Capsules moeten heel en met vloeistof worden
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aan de gang is. “Vijftien patiënten
van Sint-Pieter en Brugmann
werden opgedeeld in twee groepen.
De ene krijgt educatie en de conventionele behandeling, de andere
alleen de behandeling. De
therapeutische educatie (één tot
drie uur al naargelang het geval)
wordt voorzien tijdens de eerste
20 weken van de zwangerschap. Op
36 weken evalueren we de geobserveerde parameters, want we
stelden een piek vast van de eventuele complicaties tussen 29 en 36
weken. Twaalf weken na de bevalling, als de astma terugvalt op het
niveau van voor de zwangerschap,
wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.”
De therapeutische educatie bestaat erin uit te leggen wat astma
is, waarom de ziekte optreedt, wat
de mechanismen zijn en hoe de
behandeling werkt. Daarnaast worden de inhalatiecorticosteroïden
‘gedestigmatiseerd’, want daarover
zijn er nog heel wat vooroordelen
en onterechte vrees. “We leren
hen de symptomen te herkennen
en ze te vermijden, erop te reageren en de doses aan te passen
indien nodig, na ons te hebben
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Hoe jongeren van de fles houden?
Regels al dan niet opleggen heeft een invloed op het alcoholgebruik van adolescenten. Hou daarbij
in gedachten dat genetisch vatbare jongeren bij afwezigheid van regels makkelijker kunnen
ontsporen. Terug naar de oude stempel waar nauwelijks iets kon of mocht, hoeft ook niet, maar
wat meer strengheid kan wel degelijk een verschil maken in de ontwikkeling van het drankgebruik.
Dat blijkt uit het proefschrift van neuropsycholoog Carmen van der Zwaluw (Radboud Universiteit te
Nijmegen) die bekeek waarom jongeren gaan drinken en waarom sommigen meer alcohol
gebruiken dan anderen.

Omgeving doet drinken
De sociale omgeving speelt een
grote rol, dat vraagt alvast weinig
verduidelijking. Van der Zwaluw
stelde daarbij vast dat problematisch
alcoholdrinkende ouders een slecht

voorbeeld zijn voor jongere adolescenten (tot 15 jaar) die erdoor meer
drinken. Het opleggen van meer
regels en het controleren van het
drinkgedrag countert daarentegen
het jeugdig alcoholgebruik dat erdoor
afneemt.
Van der Zwaluws resultaten laten
ook zien dat het drankgebruik bij

de gelijkenissen tussen geliefden
vergroot.

Genetische kwetsbaarheid
Naast de sociale component neemt
de genetische gevoeligheid ook een
oorzakelijk deel voor zich. Dat werd
al eerder te berde gebracht daar
alcoholmisbruik vaak voorkomt binnen

tremens bij alcoholafhankelijke dragers vergeleken met niet-dragers
van het risico-allel die eveneens verslaafd zijn.
Ook zou een polymorfisme in het
serotoninetransporter-gen (SLC6A4/
SERT) een sterkere toename in alcoholgebruik over een langere periode kunnen stimuleren dan bij jon-

Andere focus
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ongeren in Nederland slaan
gemiddeld
rond
hun
twaalfde jaar voor het eerst
aan het experimenteren met
alcohol. Op 16-jarige leeftijd hebben ze de gewoonte al stevig te
pakken en doet 77% regelmatig
aan binge-drinken en het zogenaamde comazuipen. Bij bingedrinken gaan meer dan vijf glazen alcohol op één avond door de
keel en bij comazuipen is dat dikwijls nog vele malen meer. De
bedoeling van dat laatste is om
heel erg dronken te worden of
zelfs het bewustzijn te verliezen.
Het is een tendens die tegenwoordig steeds meer voorkomt,
ook onder Belgische jongeren.
Overmatig drinken sleept een
lijstje negatieve gevolgen achter zich
aan. Zo verhoogt het het risico op
verkeersongelukken, angst- en
depressiestoornissen en het krijgen van verschillende vormen van
kanker. Bij adolescenten kan het
mogelijk de ontwikkeling van de
hersenen en het cognitief functioneren verstoren. De meeste jongeren gaan gelukkig bewust om
met de verleidingen van alcohol,
maar een subgroep drinkt meer
en vaker dan de gemiddelde adolescent. Zij hebben een grotere
kans op alcoholmisbruik en -verslaving op latere leeftijd, wat het
belangrijk maakt om na te gaan
waarom zij meer drinken dan anderen. En daar zijn een aantal redenen voor die allemaal samen of
elk apart een steentje kunnen bijdragen aan het alcoholgebruik of
-misbruik.

Dat wordt immers dikwijls bestudeerd in het kader van middelengebruik, net als het serotoninesysteem, daar beiden zo’n belangrijke
rol spelen in de roesbeleving. Een veranderde roesbeleving kan uiteraard
een risico zijn voor verslaving.
Van der Zwaluw zag dat jongeren
met een risico-allel in het dopamine-D2-receptorgen (DRD2), en
wel Taq1A, gemiddeld meer alcohol
gebruiken, maar enkel als hun ouders
weinig regels hanteren wat betreft
het alcoholgebruik. De auteur vond
trouwens een bevestiging van dit
resultaat in een bijkomend onderzoek
bij 200 Nederlandse jongeren. Het
risico-allel zou voorkomen bij ongeveer een derde van de blanke populatie.
Verder stelde de auteur vast dat
vrienden weliswaar elkaars drankgebruik beïnvloeden, en dan vooral
het drinkgedrag van de beste vriend
zou veel navolging vinden, maar dat
is niet te wijten aan interacties met
een risico-allel in het DRD4-gen. Ten
slotte vermeldt het onderzoek nog
dat mensen die drinken om met
negatieve emoties om te kunnen
gaan (copingdrinken), vaker bingedrinken of alcoholgerelateerde problemen ontwikkelen. Dat verband
blijkt trouwens het sterkst bij mensen met de DRD2/Taq1A-variant.

Primaire preventie moet zich meer richten op de ouders en hun invloed op het drankgebruik van hun kinderen.
jongeren veel lijkt op dat van de
partner en dat niet zozeer omdat
de ene het drinkgedrag overneemt
van de ander. Maar wel omdat zowel
jongens als meisjes, en vooral dan
de meisjes, hun nieuwe partner voor
een stuk selecteren op basis van zijn
of haar alcoholgebruik. Dat soort
gedrag verhoogt immers de juiste
‘match’ tussen individuen en komt
ook voor bij volwassenen waar het

families. Toch kon de auteur geen
eenduidig resultaat optekenen waarin
het dragen van bepaalde risicovarianten in het OPRM1-gen van het
opioïde-systeem de kans op alcoholverslaving verhoogde.
Wel blijkt het dragen van een
risico-allel in het dopaminetransporter-gen, zijnde SLC6A3/DAT1, te
zorgen voor meer episodes van hevige
afkickverschijnselen zoals delirium

geren zonder het allel. Maar deze
beide vaststellingen moeten nog
verder worden bevestigd.

Omgeving werkt in
op genen
Ten slotte bekeek de auteur ook
enkele gen-omgevingsinteracties,
ditmaal met het dopamine-receptorgen. Het is niet vreemd dat wordt
gezocht in het dopaminesysteem.

De auteur besluit uit haar onderzoek dat primaire preventie-initiatieven zich meer op de ouders en hun
invloed op het drankgebruik van hun
kinderen dienen te richten. Idealiter
op een moment voordat de jongere
begint met drinken.
Welke precieze oorzakelijke er uiteindelijk voor zorgen dat iemand
een probleemdrinker wordt, is daarbij niet altijd duidelijk. Vast staat
wel dat een genetische factor het
risico verhoogt, maar geen excuus is
om voorbestemdheid in te roepen als
verklarende factor voor probleemgedrag. De genetische component
kan in de toekomst wel helpen bij
geneeskundige interventies bij alcoholmisbruik.

Pa t r i c k D e N eve
‘Genes in a bottle: The interplay between the
social environment, individual characteristics,
and genetics in alcohol use’, Carmen van der
Zwaluw, oktober 2011.

Uitstel alcoholgebruik van jongeren werkt preventief
Wat werkt en wat niet bij een preventief programma bedoeld om het beginnen met
drinken van alcohol bij jongeren onder de 16 jaar zolang mogelijk uit te stellen en
te beperken?
De Nederlandse onderzoeker Ina
Het programma bestond uit een leerKoning (Universiteit Utrecht) onderzocht
lingen- en een ouderinterventie. De leerdie vraag in haar proefschrift. Het prolingen-interventie behelsde de nieuwste
gramma kreeg de naam Preventie Alcoalcoholmodule van het Trimbos-instituut
holgebruik Scholieren (PAS) mee. Daardie streefde naar het creëren van een
bij werden 3.000 jongeren (12 tot en met
gezonde attitude naar middelengebruik
16-jarigen) en hun ouders vier jaar lang
toe. De module leerde jongeren ook om
gevolgd. Het project werd uitgevoerd door
nee te zeggen. De ouderinterventie op
de Universiteit Utrecht, in samenwerking
z’n beurt bestond uit een presentatie
met het Trimbos-instituut en de Radboud
tijdens een ouderavond waarin info werd
Universiteit Nijmegen.
gegeven over de risico’s van vroegtijdig

alcoholgebruik en het stimuleren van
een restrictieve alcoholopvoeding.

Minder drinken
Het onderzoek maakt duidelijk dat alcoholpreventie enkel effectief is als zowel
jongeren als ouders erbij betrokken worden. Dan kan het beginnen met (zwaar)
wekelijks drinken uitgesteld worden en
drinken deze jongeren minder alcohol.
Vooral jongeren die een hoger risico hebben om te gaan drinken hebben baat bij
de gecombineerde interventie. Dat zijn jongeren in het voorbereidend middelbaar

beroepsonderwijs (leeftijd: 12-16 jaar) dat
in Nederland volgt op het basisonderwijs,
met externaliserend gedrag, een lage zelfcontrole en tolerante ouders.
Ook wijst het onderzoek duidelijk uit dat
het stellen van strikte regels in combinatie
met een vaak herhaalde en duidelijke communicatie de meest effectieve opvoedingsstijl
is voor het verminderen van het alcoholgebruik.
Als ouders op het belang worden gewezen
van het stellen van regels, neemt de bezorgdheid omtrent het alcoholgebruik van hun kind
ook af en neemt het zelfvertrouwen in de
eigen opvoeding toe.

Het uitstellen van alcoholgebruik door
jongeren is dus heel goed mogelijk door
ouders op te roepen hun kinderen geen
alcohol te geven, en jongeren te stimuleren om niet te drinken. Bovendien zullen jongeren die tot hun 15de geen alcohol drinken, ook op hun 16de minder glazen alcohol drinken, zo concludeert de
auteur.

P. D. N .
‘Prevention of alcohol use in early adolescents: A joint venture of school and parents’,
Ina Koning, ISBN 978-90-5335-437-7, sept.
2011.
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Genetische oorzaak aortaaneurysma sneller op het spoor
Onderzoekers aan het centrum medische genetica van het UZ Gent hebben
een genetische test ontwikkeld die het mogelijk maakt bij patiënten met
een aortaverwijding verscheidene genen tegelijk te screenen op mutaties.
De tijdswinst van meerdere maanden betekent een grote vooruitgang in de
genetische diagnostiek van deze ernstige aandoening.

Eén test
“Erfelijke vormen van aorta verwijding die uiteindelijk kunnen leiden tot het scheuren van de
aorta met plotse dood tot gevolg,
worden al 15 jaar intensief onderzocht in ons centrum”, vertelt Prof.
Coucke. Omdat verschillende genen
verantwoordelijk kunnen zijn voor
deze aandoening, is de opsporing
van het genetische defect
omslachtig. “Tot nu toe werd gen
per gen sequentieel onderzocht.
Was gen A niet verantwoordelijk
voor de afwijking, dan zochten
we vervolgens naar een even tuele mutatie in gen B, of C, of D…
Aangezien de analyse per gen
drie tot vier maanden in beslag
neemt, waren we al gauw een
aantal maanden bezig.”
Dankzij de Next Generation
Sequencing technologie (NGS) kan
deze genetische screening voortaan
veel sneller gebeuren. NGS veroorzaakte de voorbije vijf jaar een
ware revolutie, onder meer in het

onderzoek naar de ontrafeling van
genetische ziekten. “In tegenstelling tot de klassieke DNAsequeneringsmethoden kan deze
technologie in enkele uren tijd
de volgorde van honderden miljoenen baseparen – de bouwstenen van ons DNA – in kaart brengen”, legt Paul Coucke uit. Deze
nieuwe technologie, die in nauwe
samenwerking met de Gentse
universiteit (NXTGNT) werd ontwikkeld, laat genetici toe voortaan
verscheidene genen tegelijk te
onderzoeken in één test. Voor het
screenen naar de onderliggende
mutaties bij aorta-aneurysma is dat
interessant. “Intussen werden acht
genen geïdentificeerd die een rol
kunnen spelen bij genetische
aortaverwijding. We hebben de
test uitgewerkt voor drie genen
maar uitbreiding tot acht of tien
zal relatief eenvoudig zijn. Op die
manier moet het mogelijk zijn na
een drietal maanden het resultaat te kennen voor al deze genen
samen terwijl dat tot nog toe vaak
acht tot negen maanden of meer
in beslag nam.”
Eens je die ene onderliggende
mutatie hebt gevonden – bij de proband zoals het in vaktermen heet
– is het volgens Paul Coucke relatief eenvoudig om ook bij familieleden op zoek te gaan naar
mutaties in datzelfde gen. “Dat
duurt nauwelijks twee weken.”

Syndroom van Marfan
Een genetische aortaverwijding
komt het meest frequent voor bij
personen met marfansyndroom.
“Het zijn over het algemeen erg
grote personen, die mager zijn,
en ook faciale kenmerken van
marfansyndroom vertonen. Bij
deze mensen ligt een mutatie in
het fibrilline1-gen vaak aan de
basis van een aorta-aneurysma.
Vandaar dat we ernaar op zoek
gaan”, aldus Paul Coucke. “De
mutatie kan de novo zijn opgetreden maar is in 70% van de

gevallen overgeërfd van één van
beide ouders. Om die reden stellen we een cardiologisch onderzoek voor bij de ouders. Zo gebeurt
het dat we bij één van de ouders
via echografie een enorme aortaverwijding vaststellen, terwijl die
persoon nooit uiterlijke klachten
heeft gehad. Die mensen kunnen we dan helpen door een
snelle preventieve operatieve
ingreep om een aortascheur te
voorkomen.”
Omdat ook gebleken is dat
mutaties in andere genen verantwoordelijk kunnen zijn voor
een aortaverwijding is de nieuwe
test die tegelijk verschillende
genen kan nakijken, een absolute
aanwinst. De tijdswinst van verschillende maanden in de zoektocht naar de onderliggende genmutatie betekent in ieder geval
een grote meerwaarde in de genetische diagnostiek van dit soort ernstige aandoeningen. Deze verwezenlijking biedt ook perspectieven om in de toekomst deze
NGS-technologie ook voor andere
erfelijke aandoeningen toe te
passen en op die manier de diagnostiek van genetische ziekten
veel sneller en efficiënter te laten
verlopen.

Surveillance van griep
en van acute luchtwegeninfecties
in België
Weekrapport: toestand op 06/11/2011 (week 44)
Evolutie van de incidentie van griep geregistreerd
door de huisartsenpeilpraktijken
1250

incidentie van griepale syndromen (/100 000 inwoners)

A

ortaverwijding, een nog
dikwijls fatale aandoening die zowat één op de
800 mensen treft, is in ongeveer
20% van de gevallen sterk genetisch bepaald. “In functie van het
gen dat de mutatie bevat, is het
risico op een aortascheur groter
of minder groot”, zegt Prof. Paul
Coucke, supervisor bindweefsellab medische genetica, UZ Gent.
“Dat betekent dat je bij het plannen van een preventieve operatieve ingreep behalve met de
aortadiameter het best ook rekening houdt met de aard van het
gendefect.”
Het onderliggende genetische
defect kennen, is niet alleen voor
de patiënt zelf belangrijk, maar ook
voor zijn familieleden, die een
risico hebben van 50% om dezelfde
aandoening te krijgen. Vroege
genetische diagnostiek laat ook
bij deze familieleden toe preventief op te treden.

Griepale syndromen 2011-2012
Griepale syndromen 2010-2011
Griepale syndromen 2009-2010
Griepale syndromen 2008-2009
Epidemische drempel*

1000

Bron : Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
J. Wytsmanstraat 14 - 1050 Brussel
Dienst Gezondheidszorgonderzoek :
v.vancasteren@wiv-isp.be
Dienst Virale Ziekten :
i.thomas@wiv-isp.be
http://Influenza.wiv-isp.be
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Primeur
De hele procedure werd grondig geëvalueerd en gevalideerd en
werd eerder dit jaar gepubliceerd
in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Human
Mutation. Heel recent heeft het
accreditatiebureau van het ministerie van Economische Zaken (BELAC)
de test van het Gentse lab grondig geëvalueerd en als methode
aanvaard. Het centrum medische
genetica is daarmee het eerste lab
in Europa dat deze nieuwe test
onder geaccrediteerde voorwaarden kan aanbieden.
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Spondylitis ankylosans (2)

RADAR-studie: hoe best verwijzen
De RADAR-studie, waarvan de resultaten werden voorgesteld tijdens het Europese reumacongres
(EULAR 2011), had als ultiem doel op zoek te gaan naar de beste criteria om patiënten met lage
rugpijn door te verwijzen.

R

A DA R ( Re co g n i s i n g
And Diagnosing Ankylosing spondylitis Reliably) liep tussen juni 2008 en
januari 2010. Meer dan 1.000
patiënten wereldwijd namen
aan deze studie deel. Bedoeling
was na te gaan welke van twee
verwijsstrategieën die huisartsen gebruikten, de beste was
om uiteindelijk tot de diagnose
van spondylitis ankylosans te
komen bij een reumatoloog.
Met 141 patiënten en 13,2%
van de totale cohort, was België
koploper qua rekrutering voor
deze studie, waaraan in totaal
16 excellentiecentra (*) deelnamen, en 208 verwijzende
artsen (183 huisartsen en 25
fysiotherapeuten). Het was Prof.
Herman Mielants (UZ Gent) die
de resultaten voorstelde tijdens
het symposium op 7 mei.

Geen consensus inzake
verwijzing patiënten
De reden van een dergelijke
studie is duidelijk: er is momenteel geen enkele consensus
inzake het verwijzen van pa tiënten. De aangewende strategieën missen gevoeligheid
omwille van het gebruik van
meerdere gecombineerde criteria. In België bestaat er overigens geen formele methode
voor verwijzing van patiënten
door huisartsen.
Het ontwikkelen van een adequate en algemeen aanvaarde
verwijsmethode zou natuurlijk
voordelig zijn voor patiënten.
We hebben al uitgelegd hoelang
het vaak duurt vooraleer patiënten een reumatoloog consulteren, wat het moment van de
diagnosestelling en dus van het
opstarten van de behandeling
gevoelig kan uitstellen. In de
vorige bijdrage hebben we ook
al benadrukt hoe dat kan leiden
tot irreversibele gewrichtsschade en invaliditeit.
Voorwaarde voor inclusie in
deze studie was lumbalgie van
onduidelijke origine sedert minstens drie maanden, met aanvang voor de leeftijd van 45
jaar. En dat zonder dat ooit een
diagnose van spondylitis ankylosans werd gesteld.
Beide verwijsstrategieën waarvan sprake zagen er als volgt uit:
➠ verwijsstrategie 1
De patiënt beantwoordt aan
minstens één van de volgende
criteria :

• lumbale pijn van inflammatoire aard (DLI)(**)
• HLA-B27

• sacro-iliïtis geobjectiveerd via
beeldvorming (radiografie,
NMR, botscan)

➠ verwijsstrategie 2
De patiënt beantwoordt aan minstens 2 van de 6 volgende criteria:

• lumbale pijn van inflammatoire
aard (DLI)(**)
• HLA-B27
• sacro-iliïtis (geobjectiveerd
door beeldvorming)
• familiale geschiedenis van SA
• de lumbale pijn reageert goed
op NSAID

De rol van de darm in de
Het Huisartsen Navormings Instituut Antwerpen
(HNIA) organiseerde, in samenwerking met

antibiotica aanleiding geven tot neveneffecten, zoals diarree.

domeinexperts, een infoavond over de link tussen de

De rol van probiotica

darm en zijn rol in de immuniteit, en het effect van

Prof. Bruno Pot (InstitutPasteur, Rijsel) herinnert eraan dat probiotica, volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO),
levende micro-organismen zijn die, wanneer
ze in voldoende hoeveelheid worden ingenomen, een gunstig effect hebben op de
gezondheid van de betrokken persoon.
Tabel 1 toont een classificatie van een
aantal probiotica. Prof. Bruno Pot benadrukt
dat het belangrijk is de volledige benaming
te noemen , met name de vermelding van
de precieze stam.

probiotica op het immuunsysteem.

R

ol van de darm in de immuniteit: Prof. Wim Stevens (UZA)
wees meteen op de rol van de
T-lymfocyten in de intestinale afweer,
met aandacht voor CD-4+ (T-helpercellen) en CD-8+(cytotoxische lymfocyten).
De B-lymfocyten liggen, op hun beurt, na
transformatie tot plasmacellen, aan de
basis van de productie van verschillende
antilichamen (met de vijf klasses IgG,
IgA, IgM, IgD en IgE). Ze migreren naar de
verschillende weefsels, zoals de traanklieren, de speekselklieren, de borstklieren, de urogenitale tractus, alsook in de
zogenaamde BALT- (BronchusAssociated
Lymphoid Tissue, thvde luchtwegen) en
GALT-weefsels (GutAssociated Lymphoid
Tissue,thv van de darm). Deze laatste
twee systemen vormen de grens met de
buitenwereld, waardoor er dus een
enorm contact is met antigenen.

Massieve aanwezigheid van
immuuncellen in de darm
In de darm vinden we ongeveer 60% van
alle T-lymfocyten en ongeveer 80% van
alle B-lymfocyten terug. We vinden er ook
60% van de cellen die antigenen herkennen
en presenteren aan het immuunsysteem.
70% van de productie van immunoglobulines
(Ig) vindt eveneens plaats op dat niveau,
met een overwicht aan sIgA. We kunnen
in feite drie defensieve barrières onderscheiden op het niveau van de darm: het
zogenaamde microbioot (of de totale kiemenbevolking, in essentie bacteriën waarvan
een aantal gunstig zijn en een kleine minderheid schadelijk kan zijn voor het lichaam),

de darmmucosa en het mucus, en tot slot,
het immuunsysteem in de darm. Bifidobacteriën, Escherischia coli,enterokokken
en lactobacillen in het bijzonder, installeren
zich al erg vroeg na de geboorte, terwijl
andere, meer pathogene bacteriën, zoals
Clostridium, zich veel later nestelen om
een evenwicht te vormen dat uniek is voor
ieder individu.
De darmcellen regelen de darmpermeabiliteit
en scheiden defensines af, die op hun
beurt bijdragen tot het behoud van het
evenwicht in de darmflora, door de proliferatie van een groot aantal micro-organismen te verhinderen. We beschikken
eveneens over een heel gamma gespecialiseerde cellen, zoals de M-cellen, die
stoffen uit de buitenwereld kunnen capteren,
T-lymfocyten, B-lymfocyten, APC-cellen
(antigen-presenting cells) en macrofagen.
Ook de plaatjes van Peyer spelen een
belangrijke rol in het capteren van antigenen
en het presenteren ervan aan het lymfoïdsysteem (weefsel dat we terugvinden in
bepaalde organen die verantwoordelijk
zijn voor de immunologische afweer bij
mensen). We vermelden in deze context
nog de rol van interleukines en interferonen
(verantwoordelijk voor het versterken van
de immuunrespons)
We weten dat de darm een rol kan spelen
bij vaccinatie via de slijmvliezen, via de
presentatie van geïnactiveerde antigenen.
Ook de inname van antibiotica kan, ter
hoogte van de darm, het evenwicht van
het microbioot verstoren. Door het doden
van de commensale bacteriën, en door
resistentievorming te bevorderen, kunnen

Tabel 1 – Voorbeeld
van naamgeving van
een aantal probiotica

Species
Lactobacillusacidophilus
Lactobacilluscasei
Bifidobacteriumanimalis
Escherischia coli

Stam
NCFM
DN-114001/CNCM I-1518
BL23
Nissle

Er zijn verschillende mogelijke toepassingen
van deze probiotica, met variabele bewijsniveaus. Lactose-intolerantie, als voorbeeld,
waarover tal van studies zijn gepubliceerd,
is één van de meest aanvaarde toepassingen,
net als verschillende vormen van gastroenteritis of diarree, en de preventie van
allergieën. Er bestaan ook bewijzen, hoewel
iets minder duidelijk, voor het gebruik van
probiotica in de behandeling van reizigersdiarree, voor een betere symptoomcontrole
van allergie en prikkelbaredarmsyndroom,
waarvoor de effecten van bepaalde probiotica
gunstig zijn gebleken voor bepaalde symp-
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• andere aandoeningen die verband houden met SA (uveïtis,
psoriasis, ontstekingsziekte van
de darm).
Inzake het primaire eindpunt
werd geen significant verschil
tussen beide uitgeteste strate-

gieën vastgesteld. De diagnose
van axiale spondylitis ankylosans
werd gesteld bij 37,8% van de
patiënten. We kunnen dat cijfer
ook anders interpreteren en vast
stellen dat bij niet minder dan
twee derde van de verwezen
patiënten uiteindelijk geen

spondylitis ankylosans werd
vastgesteld.
Zoals we reeds hebben benadrukt toont ook deze studie aan
dat er inspanningen nodig zijn
om de kennis van artsen te optimaliseren inzake typische kenmerken van SA, en meer in het

bijzonder van inflammatoire
rugpijn (DLI**), van goede respons op NSAID en van sacro-iliïtis. En, zo benadrukte Prof. Mielants, dat geldt ook voor alle
andere zorgverleners die
betrokken zijn bij de zorg voor
chronische rugpijn (orthope-

immuniteit
tomen en minder voor andere, alsook voor
inflammatoire darmaandoeningen. Voor
andere toepassingen, en eerste in rij is
hier de preventie van kanker, gebeurt er
intensief onderzoek zonder dat intussen
echter overtuigende bewijzen werden
gevonden. En die bewijzen moeten ook
nog vervolledigd worden voor virale infecties,
infectie met Helicobacter pylori en de
afname van de hypercholesterolemie.
Prof. Pot wijst er nog op dat er in de loop
van 2010 niet minder dan 250 publicaties
per trimester waren over de link tussen
probiotica en gezondheid, wat uiteraard
een groot aantal is. Dat onderzoek gebeurt
vooral in Europa en heeft meer en meer
betrekking op klinische aspecten. De studies
worden in hoofdzaak gevoerd bij volwassenen en kinderen, en beduidend minder
bij oudere personen. Deze studies hebben
vooral betrekking op infectieuze aandoeningen. Prof. Bruno Pot benadrukt ook dat
er de voorbije jaren een groot aantal studies
over probiotica zijn gepubliceerd in referentietijdschriften. Hij wijst nog op de specificiteit van de producten in functie van
de indicaties. De specifieke werking van
de betrokken stammen is van groot belang.

Klinische studies en probiotica
Inzake de klinische studies met probiotica
benadrukte Prof. Tom Moreels (UZA) dat
het belangrijk is de klinische resultaten te
valideren per stam (en niet alleen per species), per problematiek, en per onderzoekspopulatie. Hij wijst ook op de gunstige
effecten die werden genoteerd in het
domein van de respiratoire aandoeningen,
het prikkelbare darm, allergieën (rhinitis
en eczema), en diarree (onder meer reizigersdiarree). Prof. Moreels waarschuwt
echter voor te snelle extrapolaties van in
vitro studies (wat overigens geldt voor elk
type behandeling).
Hij refereert aan de hand van een voorbeeld
aan een studie bij kinderen met prikkel-

baredarmsyndroom die Bifidobacterium
infantis kregen gedurende enkele weken:
een snel effect van bij de aanvang, dat
zelfs aanhoudt na het stopzetten van de
behandeling, en dit op alle beoogde symptomen. Er zijn ook solide bewijzen voor
een aantal problemen van diarree, zoals
diarree door Rotavirus bij kinderen of diarree
door C.difficile na antibiotherapie. Deze
gunstige effecten kunnen even goed worden
bekomen met probiotica uit de voeding
als met producten die in de apotheek te
koop zijn. Wel dient ieder effect voor iedere
stam te worden aangetoond.
In het domein van de allergiepreventie
(atopisch eczeem in deze studie) heeft
Lactobacillus rhamnosus GG zich superieur
getoond ten opzichte van placebo bij
kinderen met een familiale voorgeschiedenis
van atopie. De vrouwen startten de behandeling tegen het einde van de zwangerschap
en namen de probiotica verder tot zes
maanden na de bevalling, of ze gaven ze
nadien aan hun kind. Dit resultaat is nadien
echter niet vertaald in een behandeling
van allergie op die manier.
Ook kunnen de effecten van probiotica
verschillen in functie van de leeftijd van
de persoon. Zo heeft een studie** aangetoond
dat het gebruik van gefermenteerde melk
met L. casei DN 114-001* zorgt voor een
significante afname van respiratoire infecties
bij kinderen, tegenover het gebruik van
een placebo. In een studie met volwassenen
is een significante afname van de winter
infecties gezien versus placebo. Ook een
studie met oudere personen toont een significante afname van de duur van deze
winterse infecties met 1,5 dagen. Een
andere studie heeft aangetoond dat antibiotica gerelateerde diarree significant
afneemt wanneer samen met de antibiotica
gefermenteerde melk, die Lactobacillus
casei DN-114 001 bevat, wordt genuttigd.
Voorts is gebleken dat diarree te wijten
aan Clostridium difficile significant afneemt

in de groep die probiotica neemt versus
de placebogroep.
Bij colitis ulcerosa, toont E coli Nisslae 1917
zich even doeltreffend als de standaardbehandeling met mesalazine. Er werd eveneens een gunstig resultaat genoteerd met
dit product in geval van pouchitis (na
gastro-intestinale resectiechirurgie).
■
Realisatie UBM Medica op vraag van Danone.

Georganiseerd door het Huisartsen
Navormingsinstituut Antwerpen, in
samenwerking met Danone.
Met de professoren Wim Stevens
(Dienst Immunologie, Allergie
en Reumatologie, UZA),
Bruno Pot (InstitutPasteur, Rijsel)
enTTom Moreels (Dienst gastroenterologie en hepatologie, UZA).
Gemodereerd door Dr Marc De Roeck
(huisarts, voorzitter HuisartsenNavormingsinstituut Antwerpen)
Te bekijken, met toegang tot de referenties van de geciteerde studies , op
de site van MedihomeJournal :
http://www.medihomejournal.eu/hni
a/Movie/tabid/460/language/frFR/Default.aspx?movid=194
Punten voor accreditering werden
voorzien

* Gefermenteerde melk met Lactobacilluscasei
DN-114 001 is een functioneel voedingsmiddel
dat je niet kunt beschouwen als een behandeling.
**Deze studies mogen in geen enkel geval geïnterpreteerd worden als zouden ze medische
claims brengen, verwijzend naar het Reglement
(CE) n° 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims
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disten, pijnklinieken, fysiotherapeuten, kinesitherapeuten, chirurgen…).

■
* ReumaInstituut Hasselt, St Lucas/St Jan
Brugge, Cliniques de l’Europe Bruxelles, UZ
Gent, Clinique Sainte-Elisabeth Namur, CHU
Brugmann Bruxelles, CHU Sart-Tilman Liège,
RHMS Ath, Clinique Sainte Thérèse Montigniessur-Sambre, Clinique Saint-Pierre Ottignies,
Clinique Saint-Jean Bruxelles, AZ Alma Sijsele,
ASZ Aalst, AZ Jan Palfijn Merksem, UZ Leuven
en Imeldaziekenhuis Bonheiden.
** Chronische ruglast sedert meer dan drie
maanden, optreden van de ziekte voor de
leeftijd van 45 jaar, en 2 van de 4 volgende criteria : ochtendstijfheid gedurende
meer dan een half uur, wakker worden in
het tweede deel van de nacht omwille van
pijn, verbetering van de pijn door oefening en niet door rust, pijn die uitstraalt naar
de gluteale zones.

Naar een symposium, georganiseerd
door de laboratoria MSD op 7 mei
2011 (in een volgend editie: het
Patients Partner Program)

Oraal
anticonceptivum
Qlaira®
vermindert zware
menstruele
bloedingen vanaf
de eerste maand
van de
behandeling
• Eerste oraal anticonceptivum
ook geïndiceerd voor de
behandeling van zware menstruele bloedingen
• 88% afname van de menstruatiebloeding na zes maanden behandeling, aanzienlijke verbetering merkbaar na
de eerste maand.
Het nieuwe orale anticonceptivum Qlaira ® (estradiolvaleraat/dienogest) vermindert zware
menstruele bloedingen met 88%
na zes maanden behandeling. Dat
blijkt uit de resultaten van een
gegroepeerde analyse, gepubliceerd in de European Journal of
Contraception and Reproductive
Health Care. De resultaten van
deze analyse toonden eveneens
aan dat vrouwen die Qlaira®
namen, beduidend minder hygiënische bescherming nodig hadden dan vrouwen die een placebo kregen. Qlaira® is het eerste orale anticonceptivum geïndiceerd voor de behandeling van
zware menstruele bloedingen.

Naar een persbericht van Bayer
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Gezondheidsrecht

Behandeling weigeren mag, behandeling wijzigen niet
De veroordeling van een moslim omdat hij een arts belemmerde in zijn werk,
is in meer dan één opzicht een interessant precedent. De moeite waard om
even bij stil te staan, want een van de conclusies luidt dat je een behandeling
wel mag weigeren als patiënt, maar niet wijzigen.
Lof voor medici
De rechter veegde de beklaagde
zelfs de mantel uit toen het ging om
zijn specifieke gedrag tijdens de avondwachtdienst. Dan kan men niet op
elke onverantwoorde eis van de
patiënt(e) ingaan, “de keuzevrijheid is
tijdens avond- en weekenddiensten
enigszins beperkt.“ Uitdrukkelijk loofde
hij de inzet van het medisch personeel:
“De aanwezige artsen en verpleegkundigen deden hun uiterste best om
alles in goede banen te leiden; hun toegeeflijkheid was lovenswaardig.“
Aan de beklaagde deden ze buitengewone toegevingen:
• aanwezigheid in de verloskamer
in de onmiddellijke nabijheid van
de echtgenote met mogelijk hinder
tot gevolg;
• bevelen aan anesthesist en gynaecologe;
• toedekken van de patiënte;
• telefoneren in de verloskamer.
Dat alles met mogelijke veiligheidsrisico’s. Bij eventueel verwikkelingen kon deze zaak zich tegen
het medisch personeel zelf keren, met
mogelijk juridische stappen en een
klacht bij de Orde tot gevolg.
Het stuitende gebrek aan respect
voor de behandelende specialisten

maar ook en in het bijzonder voor
zijn in nood verkerende echtgenote en
de ongeboren baby noemt de rechtbank choquerend. Ze tilt zwaar aan de
ernst van de feiten. Het is onaanvaardbaar dat een derde in de operatiekamer de les en de wetten komt
spellen. Daarom wordt de man veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf met uitstel en een geldboete
van 1.100 euro. Bovendien moet hij
137,50 euro storten in het Bijzonder
Fonds tot hulp aan de slachtgoffers van
opzettelijke gewelddaden.

Beroep
De beklaagde legt zich daar niet
bij neer. Hij gaat in beroep, maar
wordt weer veroordeeld. Maar daar
krijgt hij opnieuw het deksel op de
neus. Naast de al aangehaalde motivatie is een extra element de moeite
waard. Het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht wijst erop dat nooit eerder
artikel 10 van het KB 78 werd ingeroepen. Wie een gekwalificeerde persoon verhindert in de regelmatige en
normale uitoefening van de geneeskunde, kan daarvoor gesanctioneerd
worden, zegt dat artikel. Ironisch
genoeg werd het ooit ingevoerd naar
aanleiding van de geruchtmakende art-

© Belpress
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en man verhinderde op 24
oktober 2007 meer dan een
half uur de uitvoering van de
spoedkeizersnede bij zijn vrouw. Zo
bracht hij vrouw en kind in gevaar,
wat hem zowel in eerste aanleg als
in beroep een veroordeling opleverde (zie kaderstuk). Deze affaire
deed heel wat stof opwaaien, en
terecht. Dat leidt tot boeiende kanttekeningen in de jongste editie van
het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (1).
In eerste aanleg betwistte de man
de duur van zijn discussie met de
medische staf. Die had het ingrijpen van de anesthesist vertraagd.
Volgens hem discussieerde hij hooguit vijf tot tien minuten. Hij beweerde
ook dat de mannelijke arts geweigerd werd op verzoek van zijn echtgenote. De betrokken verpleegkundigen en artsen zouden bovendien
ronduit gelogen hebben. Maar die
beweringen kon de rechter simpel
ontkrachten door de man te confronteren met zijn eigen tegenstrijdige verklaringen.
Een ander punt waarachter de
beklaagde zich zou kunnen verschuilen, is dat hij de Belgische wetten niet voldoende kende als islamgelovige van Jordaanse afkomst.
Maar ook daar werd hij snel klemgereden: hij bezat immers al vier
jaar de Belgische nationaliteit.
Bovendien was ook zijn partner
Belgische. “Door hun vrijwillige keuze
om te emigreren moeten allochtonen de consequenties erbijnemen en
zich aanpassen en integreren, zelfs
al is dat niet gemakkelijk“, oordeelde
de rechter. Zeker omdat ze in dit
geval heel veel kansen kregen om
zich in België thuis te voelen (onder
meer door de uitstekende gezondheidszorg). Tegenover allerlei verworven rechten staan nu eenmaal
ook plichten.

Ironisch genoeg werd de beklaagde mee gesanctioneerd op basis
van een artikel, ingevoerd naar aanleiding van de geruchtmakende
artsenstaking in 1964.
senstaking van 1964.
De rechter motiveert nog verder:
“De beklaagde dient te beseffen dat tijdens de avond-wachtdienst in een ziekenhuis niet op elke onverantwoorde
eis van de patiënte kan worden ingegaan.“ Komt nog bij dat in dit geval de
partner deze eisen stelde, hij was zelf
geen patiënt of de vertegenwoordiger
ervan. Op de patiëntenrechtenwet kon
hij zich dus niet beroepen.
Tot slot nog even aanstippen dat
niet alle eisen even onverantwoord
blijken te zijn. De rechter lijkt immers

toch nog de deur open te zetten voor
eisen die worden ingegeven door een
geloofsovertuiging, zoals een bloedtransfusieverbod door Jehova’s getuigen. Die laatste opening noemt het
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht eerder ‘onbegrijpelijk’ op het eerste gezicht.
Alhoewel: je mag als patiënt altijd een
behandeling weigeren maar niet wijzigen. Dat laatste is geen patiëntenrecht.

Pa s c a l S e l l e s l a g h
(1) T. Gez. 2011 (11/12), 37-42.

Moslim weigerde anesthesist
Het Hof van Beroep bevestigde de
straf van tien maanden cel met uitstel
en 1.100 euro boete voor de moslim die
een mannelijke anesthesist weigerde
en agressief behandelde.
De zaak werd destijds aan het licht
gebracht door Artsenkrant. De beklaagde
was agressief tegen een jonge anesthesist uit Bree, Philippe Becx. Die had
wachtdienst in de nacht van 23 september 2007. De anesthesist wou de

vrouw van de moslim verdoven omdat
ze een keizersnede moest ondergaan. De
moslima was al tien uur in arbeid toen
de gynaecologe hartstoornissen vaststelde bij de ongeboren baby. Een dringende keizersnede bleek nodig om het
kind en de vrouw te redden.
Maar dat was niet naar de zin van de
man. Alleen vrouwen mochten zijn echtgenote aanraken, vond hij, zogenaamd
op basis van zijn religie.

Op een gegeven moment wou hij zelfs
het bed met zijn hoogzwangere vrouw het
operatiekwartier uitrijden. Pas na veel heisa
en een telefoontje van de imam gaf hij toe.
De man eiste wel dat zijn vrouw volledig
in steriele doeken werd gewikkeld voordat
Becx haar mocht verdoven. De bevalling liep
uiteindelijk goed af, maar de anesthesist vond
dat hij morele schade had opgelopen.
In eerste aanleg werd de beklaagde
al veroordeeld voor schuldig hulpver-

zuim. Hij verhinderde de dokter ook bij
het uitoefenen van zijn beroep, vond de
rechtbank. Het Hof van Beroep zat op
dezelfde lijn. De anesthesist en zijn
beroepsvereniging krijgen een symbolische schadevergoeding.
Eerder al deed zich een gelijkaardig
agressiegeval voor bij een mannelijke
gynaecoloog. Dat leidde tot een speciale gedragscode.

P. S .
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‘Arts steeds vaker ook manager’
In de algemene pers werd onlangs een debat
gevoerd over de nieuwe invulling van het artsenberoep. Artsen, zo geven enkele universitaire
ziekenhuizen aan, zijn steeds meer geïnteresseerd
in management en in de manier van werken.

– Raf Vandenbussche is directeur HR en
Communicatie bij het UZ Brussel.

Z

– Philippe Boucherie is diensthoofd
verpleging operatiekamer en PACU (Post
Anesthesia Care Unit) bij het UZ Gent.

automatisch aan onze artsen aan.”
Koen Balcaen (UZ Leuven): “Ook
bij ons loopt sinds twee jaar een
leadershipprogramma voor alle
medische stafleden. De voorbije
jaren is de vorming van het
medisch korps duidelijk verbreed.
In het UZ Gent is het niet anders.
“Het aantal artsen dat een opleiding management volgt bij ons, is
echt indrukwekkend”, aldus
Philippe Boucherie. “Vroeger lag
de focus louter op zorgverlening.
Maar vandaag zijn artsen steeds
meer geïnteresseerd in bedrijfsvoering en in de manier van werken van andere zorgberoepen.
Logisch: tijdens hun opleiding kregen ze nooit managementskills
aangeleerd, terwijl ze die tegen-

– Hildegard Hermans is personeelsdirecteur bij het UZ Antwerpen.

© belpress

Ziekenhuizen hebben
steeds meer moeite om
bepaalde profielen in te
vullen. Maar volgens H ildegard
Hermans (UZ Antwerpen) hebben
universitaire ziekenhuizen wel
een streepje voor op gewone ziekenhuizen. “We zijn ook opleidingscentra, wat een extra troef is
om specialisten binnen onze
muren te houden. Bij ons kan je
immers verderwerken aan je carrière. Zo biedt het UZA zijn artsen
sinds een aantal jaren training in
peoplemanagement, coaching en
begeleiding aan.” Raf Vandenbussche (UZ Brussel) bevestigt die
trend: “Artsen zijn steeds vaker
ook managers. Wij bieden daarom
al onze managementopleidingen

Wie is wie?

– Koen Balcaen is directeur Verpleegkunde
en patiëntenbegeleiding bij het
UZ Leuven.

Om een team goed te leiden zijn bestuursvaardigheden onontbeerlijk.
woordig wel vaak kunnen gebruiken. Daarom gaan ze op zoek
naar bijscholing. Ook huisartsen
met een eigen praktijk hebben
trouwens baat bij de opleiding.
Een praktijk met personeel leiden, vraagt eveneens bestuursvaardigheden.”

Non-stop beschikbaar?
De nieuwe generatie artsen
kiest niet enkel voor een ruimere

scholing, maar streeft ook naar een
beter evenwicht tussen werk en
privé. En dat kan al eens problemen
opleveren: ziekenhuizen moeten
een permanente zorgverlening
garanderen, maar artsen zijn
niet langer continu beschikbaar.
Vandenbussche: “Ziekenhuizen
moeten erg flexibel zijn. Steeds
meer artsen maken gebruik van
tijdskrediet, werken deeltijds in
een ziekenhuis, willen enkel in het

weekend aan de slag, enzovoort.
Daarom is het belangrijk dat we
kunnen rekenen op een nieuwe
lichting diensthoofden: zij beseffen dat permanente beschikbaarheid niet meer van deze tijd is.
De uitdaging ligt dan ook in
het op elkaar afstellen van al die
flexibele roosters.”

Tijs Ruysschaert
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Eerste hulp bij datategenspoed
Dataverlies kan verschillende oorzaken hebben. Je harde schijf begeeft het plots.
Een stroomstoring of virusinfectie beschadigt je bestanden. Of je
formatteert per ongeluk een partitie. Allemaal leiden ze tot beschadigde of
ontoegankelijke bestanden. We bekijken enkele rampscenario’s van dichtbij.

G

egevens recuperen is steeds
even moeilijk als hachelijk.
Een aantal tools die we hier
vermelden, zijn erg makkelijk te
bedienen. Maar niet zelden is dataherstel specialistenwerk. En onthoud:
niets beschermt zo goed tegen dataverlies als een recente backup.

Dode schijf
Je wilt je pc opstarten, maar er gebeurt
niets. De harde schijf geeft geen kick
meer, zelfs niet als die op een andere
pc wordt aangesloten. Heb je met een
echt ‘dode’ schijf af te rekenen, dan zit
er weinig anders op dan een professionele datahersteldienst in te schakelen, zoals www.aigon.com. Die service
is natuurlijk niet gratis.
Vaak functioneert de schijf aanvan-

kelijk nog wel, maar wijst een schurend
of ratelend geluid op naderend onheil.
Dat gaat meestal gepaard met veel
leesfouten. In zo’n geval kun je eventueel snel nog een diagnostische tool
op de schijf loslaten. Zowat alle moderne
schijven hebben namelijk een aantal sensoren ingebouwd die specifieke schijfattributen monitoren. Stel je inderdaad vast dat je schijf de geest aan het
geven is, dan lijkt een logische stap het
maken van een back-up. Alleen is dat
niet zonder risico. Een back-up vereist
zeer intense leesoperaties en dat kan
wel de doodsteekvoor je schijf zijn. Je
moet afwegen of je dat risico wilt lopen.
Meldt je schijf voortdurend leesfouten, dan kan het nuttig zijn om nog snel
een image van de leesbare delen te
maken. Een uitstekende tool om dat

voor elkaar te krijgen is de gratis P2
eXplorer (www.paraben.com/p2-explorer.html).

Waar is Windows?
Je Windows geeft geen kick bij het
opstarten, zelfs niet in de veilige modus?
Typische oorzaken zijn dan een beschadigde bootsector, of een foutief of ontbrekend systeembestand. De foutmelding zet je vaak op het juiste spoor.
Deze problemen kun je met de ingebouwde herstelomgeving van Windows
verhelpen. Start bij een beschadigde
bootsector je pc op met de installatiedvd van Windows 7, en kies voor ‘Uw
computer herstellen’. Geef aan welke
partitie Windows bevat. Foutmeldingen
die op corrupte of ontbrekende systeembestanden wijzen, los je op met
‘Opstartherstel’.
Er bestaan ook externe tools die
ontoegankelijke partities herstellen,
maar zonder dat er echt sprake is van
herstel van gegevensbestanden. Gratis
zijn EaseUS Partition Recovery (www.
easeus.com/partition-recovery) en de
openbrontool TestDisk (www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk). Het laatste is een
stuk lastiger te bedienen, maar geeft
in handen van ervaren gebruikers doorgaans de beste resultaten.

Bestanden herstellen

PhotoRescue toont de foto's die het kan herstellen.

Onherkenbaar dvd-station
‘Schijfbeheer’ onder ‘Opslag’.
Onderaan worden de optische
stations weergegeven. Wanneer
je dvd-emulerende software
gebruikt, kunnen hier verschillende stations vermeld staan.
Staat je dvd-station er niet
tussen, dan kijk je het best de
SATA-connector na. Zet je systeem
uit en probeer een andere aan'Schijfbeheer' onder configuratiescherm:
sluiting die nog vrij is. Start
geen DVD herkend.
Windows opnieuw op en bekijk
‘Sinds kort weigert mijn dvd-station te
het resultaat.
werken. Wanneer ik mijn computer aanAls je dvd-station nog steeds niet zichtzet, hoor ik de mechaniek starten: het
baar is in ‘Deze Computer’, dan duiken we
station krijgt stroom. De SATA-connector is
BIOS in. De BIOS-schermen geven naast alle
goed verbonden met het moederbord.
harde schijven ook de optische stations
Wat kan er mis zijn?’
weer.
In een geval als dit kun je het best
Als je het dvd-station niet aantreft op
eerst kijken of Windows ergens blijk geeft
zijn plek tussen de andere devices en
van herkenning van je dvd-station.
instellingen, kun je nog de vrije aansluiGa naar ‘Configuratiescherm’ en kies
ting uitproberen. Geeft dit geen resultaat,
‘Systeembeheer’. Dubbelklik op ‘Computerdan is de kans groot dat je dvd-schrijver
beheer’ en selecteer in de linkerkolom
voorgoed de geest heeft gegeven.


De meeste besturingssystemen
beschermen hun gebruikers tegen het
per ongeluk wissen of overschrijven van
bestanden. In Windows kun je in eerste instantie gewiste bestanden nog
opvissen in de prullenbak.
Heb je een bestand overschreven, dan
kun je het in Windows Vista en in Windows
7 mogelijk terugvinden bij de ‘schaduwkopieën’. In het eigenschappenvenster van een bestand, zie je het tabblad ‘Vorige versies’ met nog het originele bestand. Voorwaarde is wel dat de
functie Systeemherstel geactiveerd was,
en dat tussen de twee bestandsversies
een systeemherstelpunt werd gecreëerd.

Met EaseUS kun je verwijderde bestanden terughalen in zoverre ze nog niet
overschreven zijn.
In Windows Vista Home is deze functie niet beschikbaar. Maar de gratis
tool Shadow Explorer (www.shadowexplorer.com) biedt dezelfde service.
Wat als gewiste bestanden niet meer
in de prullenbak zitten? Ook dan is er
dikwijls nog niets verloren. Wanneer je
een bestand verwijdert, blijven de
gegevens nog intact op de schijf staan.
Windows haalt alleen de verwijzingen
naar dat bestand uit de metadata van
het bestandssysteem. Je kansen op
succesvolle datarecuperatie verkleinen
wel naarmate er meer nieuwe data op
de schijf geschreven worden. Snel handelen is de boodschap, en daarbij
zoveel mogelijk schrijfacties door de
computer vermijden.
Hulpprogrammaatjes voor het terughalen van verwijderde bestanden maken
in eerste instantie gebruik van informatie
die nog terug te vinden is in de metadata van het bestandssysteem. Blijkt de
informatie niet langer beschikbaar, dan
kun je het programma naar specifieke
bestandskenmerken in het datagebied
op de schijf laten speuren. Dat proces
neemt vaak heel wat tijd in beslag en
is lang niet altijd even succesvol. Je
moet vooraf aangeven in welke
bestandsformaten je geïnteresseerd
bent. Een goede, gratis tool vind je bij
EaseUS (www.easeus.com).

Foto’s kwijt
Heb je per ongeluk foto’s gewist van
je geheugenstick? In de meeste gevallen kun je die terughalen met een van

de datahersteltools. Daarnaast kan een
gespecialiseerde toepassing van pas
komen.
We bekijken twee tools. De interface
van PhotoRescue 2.1 Advanced
(www.datarescue.com/photorescue,
circa 69 euro) lijkt op het eerste gezicht
behoorlijk minimalistisch. Veel meer dan
aangeven welk medium het programma
moet analyseren, kun je niet. Na een
scanronde van zo’n 2,5 minuten krijg
je een voorbeeld te zien van alle herkende fotobestanden.
Handig is de mogelijkheid om een
image van de geheugenkaart te maken.
Je kunt het dataherstel dan op de
image uitvoeren en de fysieke kaart
ongemoeid laten.
Adroit Photo Recovery (http://photorecovery.info, circa 14 euro) pakt uit met
een ‘smart carving’-techniek. Die is
op forensische leest geschoeid en probeert gefragmenteerde fotobestanden
weer samen te stellen met behulp van
de ruwe data. De recoverytool steunt
op technische informatie uit de
bestandsheader, zoals de gebruikte
codering en de kwantiseringstabellen,
en onderzoekt aan elkaar grenzende
clusters op het medium om uit te
maken welke bij elkaar passen.
Adroit Photo Recovery kan onder
meer overweg met jpg-, png- en diverse
raw-formaten. De bediening is erg
eenvoudig: je selecteert het medium
en de tool gaat aan de slag. De analyse duurt zo’n 15 minuten.


DK The Human Body App
Dorling Kindersley kennen we van prachtige
geïllustreerde reis- en kinderboeken, maar
ook waardevolle educatieve
werken. De nieuwste iPadpublicatie, The Human Body,
lijkt helemaal op dat elan verder te gaan, maar slaat ultiem
de bal mis.
Er zijn heel wat anatomiegidsen op de digitale markt.
DK haalt alvast topscores als
het op grafiek aankomt. Elke
pagina is een klein kunstwerkje met prachtige illustraties die je met een vernieuwend carouselsysteem ook
erg makkelijk kunt doorbladeren.

Het oogt leuk en prettig, maar de inhoud
laat veel te wensen over. The Human Body

gaat alle diepgang uit de weg. Voor kinderen is dit misschien nog leerijk, maar professioneel heeft het niets te
bieden.
Bovendien merk je al snel dat
de unieke mogelijkheden van
de iPad niet echt worden
gebruikt. Alle beelden zijn
gewoon 2D en is er weinig
interactie mogelijk. Nogmaals
een gemiste kans.


Doorzoek iTunes op
‘The Human Body App’
(10,99 euro).

Wat is een pensioen?
Iets waar u liever niet
aan denkt? Of iets waar
u al jaren naar uitkijkt?
Ga gerust met pensioen met het Medical Plan Uitstap.
Hoe organiseert u de stopzetting of overdracht van uw praktijk? En hoe kunt
u ﬁnancieel hetzelfde levenscomfort blijven genieten na uw pensioen? Met
het Medical Plan Uitstap bereidt u zich goed voor op deze belangrijke stap.
En begint u met hernieuwde energie aan uw tweede loopbaan! Maak een
afspraak met onze specialist Medische Beroepen in uw Dexia-kantoor, bel
Dexia Contact op 02 222 00 72 of surf naar www.dexia.be/medical

samen naar de essentie

Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.
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De wondere wereld van Dr. Herman Daled (1)

Een leven tussen medische
beeldvorming en conceptuele kunst
Je zou hem vooraan in de zestig schatten. Het moet zijn dat kunst een mens
jong houdt: Herman Daled is geboren in 1930. Met de millenniumwende ging
hij met pensioen. Twee jaar later richtte hij mee het kunstenlaboratorium
Wiels op achter het Zuidstation. Onlangs gaf hij zijn ontslag als voorzitter van
de raad van bestuur omdat je als tachtiger andere dingen te doen hebt.

Op de affiche van de tentoonstelling in München na, zien we geen
enkel voorwerp waaruit je zou kunnen opmaken dat we bij een kunstverzamelaar te gast zijn. Hoe verklaart
u dat?
Heel eenvoudig. Omdat ik mijn
kunstwerken niet in huis houd. Ze zijn
al vele jaren gestockeerd in een opslagplaats. Het is aan de goede zorgen van
mijn ex-echtgenote Nicole te danken
dat ook alle documenten en brieven
van onze uitstekende en vaak vriendschappelijke contacten met de kunstenaars mooi bewaard bleven. Dat
maakt deze collectie zo uniek. Ze
wordt omringd door een volledig
archief. Het MOMA was niet alleen in
de kunstwerken geïnteresseerd, maar
ook in het archief. Vele werken die de
voorbije zomer in München te zien
waren, zagen voor het eerst sedert tientallen jaren het daglicht. Meer zelfs:
sinds hun aankoop had ik ze zelf niet
meer gezien!
U bent uitstekend tweetalig. Hoe
kwam u hier in Brussel terecht?
Ik ben geboren in Brugge en daar
rondde ik ook de Grieks-Latijnse
humaniora af. Op mijn zeventiende
vatte ik in Brussel medische studies
aan. Omdat de VUB nog niet bestond,
was ik wel verplicht om in het Frans
te gaan studeren.
Een en ander heeft voor gevolg dat
mijn Nederlandse woordenschat is
blijven hangen op het niveau van een
17-jarige. Ik beheers dus in het
Nederlands niet de woorden die je
nodig hebt om een dame het hof te
maken, maar ik kan haar in het
Nederlands wel onderhouden met
een gesprek over scheikunde of over
een Griekse filosoof omdat ik dat
op school leerde. Weinig kans op
succes, denk ik (lacht).
Toen ik het leger inging, slaagde ik
in het tweetalig examen, en daar ben
ik nog fier op want dat was destijds zeer
moeilijk. Nadien, in 1954, werd ik dan
door professor Albert Claude, de latere
Nobelprijswinnaar geneeskunde, ingelijfd om in zijn lab te werken. Zo ben
ik in Brussel blijven hangen.
Waarom hebt u voor geneeskunde
gekozen?
Ik twijfelde tussen ingenieursen medische studies. In de jaren ‘40

moest je nog voor beide richtingen
toelatingsexamens afleggen, en ik
slaagde voor allebei. Mijn keuze
voor geneeskunde kan ik moeilijk
verklaren. Misschien omdat mijn
moeder me in die richting probeerde te duwen? Misschien ook
vanwege de romantische ambitie
om iets nuttigs voor de medemens
te kunnen doen? Ik weet het niet:
het was een keuze. Zoals het ook
louter een keuze was om na de
6 jaar bij professor Albert Claude verder te specialiseren in de radiologie. Maar een keuze die ik me niet
beklaagd heb.
Wat was er eerst: de interesse
voor kunst of de interesse voor medische beeldvorming?
De interesse voor kunst was al
enkele generaties aanwezig in onze
familie. Mijn vader verzamelde de

geen domme dingen deed met de
kameraden, ging ik naar kunst kijken. Mijn zicht is ook veel beter
dan mijn gehoor! Professor Claude
gaf me in de jaren ‘50 een extra
duwtje. Hij was zelf sterk aangetrokken door hedendaagse muziek
van Pierre Boulez, John Cage, Iannis
Xenakis. Het was de tijd van de
Wereldexpo in Brussel. In het Philips
paviljoen kon men op een heel bijzondere manier kennismaken met
de hedendaagse muziek. De wereld
was volop in beweging. En Albert
Claude gaf me de raad om te kiezen voor kunst van nu en te breken
met het verleden. Zo ging ik op
zoek naar andere esthetische
gewaarwordingen.
De medische beeldvorming kwam
nadien in mijn leven. Misschien heeft
de visuele link met kunst onbewust
meegespeeld.

H e n k Va n N i e u we n h ove
In een tweede aflevering gaan we
dieper in op de verhuizing van de
Belgische collectie naar de VS.
© Thierry Strickaert
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n zijn prachtige woning in Elsene,
ontworpen door Henry Van de
Velde, blikt Herman Daled (81)
terug op een leven gevuld met kunst
en geneeskunde. Het eerste wat
opvalt: in het huis is geen kunstwerk te bespeuren.

Wij waren de kings in de zieken- Bovendien beschikte Broodthaers
huizen. Alle diagnoses werden over een uitzonderlijke intelligengetoetst bij de radioloog. Ik heb dat tie.
altijd fascinerend gevonden. Ik speHij was zeer begaan met de policialiseerde in het Sint-Pieters tieke, economische en culturele
Ziekenhuis en doorliep er alle rangen problemen van zijn tijd. En die
tot adjunct-diensthoofd. In 1973 waren niet gering. Eind jaren ‘60 was
werd ik gevraagd om
de wereld in shock:
diensthoofd van de
Berkeley, mei ’68,
We bezochten
radiologische afdeling
Vietnam… Een hele
de topgaleries
te worden in Edith
generatie kwam op
Cavell. Daar bleef ik
een heftige manier in
in Europa
meer dan een kwaropstand tegen het
teeuw op post, met
gezag, de heersende
daarnaast nog een privépraktijk. waarden en ook tegen de cultuur
Professioneel had ik een rijk gevuld en de macht van de musea. Marcel
leven. Al mijn vrije tijd besteedde ik Broodthaers dacht over die hele
aan de kunst.
problematiek na via de kunst. Zijn
oeuvre is een ethisch-kritische
Wat was uw eerste kunstaankoop? reflectie en reactie op die bijzondere
Ik zou het zelfs niet weten. Het époque.
moet een gravure geweest zijn,
want geld had ik niet als jongeHeeft die vriendschap u geïnspiman. Het eerste werk van Marcel reerd om u verder in de wereld van
Broodthaers dat we aankochten, de conceptuele kunst te verdiepen?
herinner ik me nog wel heel goed.
Ongetwijfeld. We bezochten de
Het heet Maria en is een van zijn topgaleries in Europa en ieder jaar
topwerken. Broodthaers stelde ten- reisden we naar New York waar hét
toon in galerie Cogeine en ik ging gebeurde. Bovendien kon je in die
er een kijkje nemen. De galerie- tijd goedkoop vliegen op Brussel.
houder nodigde me uit voor een Alle kunstenaars die naar Europa
reisden, kwamen via Brussel en
gingen automatisch bij Marcel
Broodthaers langs. Die bracht de
kunstenaars dan mee naar ons huis:
‘On peut y boire, manger, fumer et
en plus ils achètent!’
Op die manier hebben wij het uitzonderlijke geluk gekend op een
actieve manier deel te nemen aan
het artistieke proces in een van de
boeiendste periodes uit de 20ste
eeuw.

Herman Daled: “Wij, radiologen, waren de kings in de ziekenhuizen.“
Vlaamse expressionisten, en die kwamen ook allemaal bij ons over de
vloer in Brugge. Mijn grootvader was
conservator van de voorloper van
het Gruuthuuse Museum, hij woonde
zelfs in dat museum in, en leefde dus
letterlijk tussen de Vlaamse
Primitieven.
Ik spreek over de jaren 19301940. Het culturele toerisme bestond
nog niet. Af en toe kwam er een
specialist uit Amerika naar die schilderijen zien en dat was het. Maar,
ik werd er wel door kunst geïmpregneerd. Voor muziek of dans
had ik geen bijzondere aanleg, literatuur was niet mijn ding. Als ik

U bent in de kunst gestapt toen er
een ware artistieke explosie plaatsvond. Ook in de medische beeldvorming hebt u een revolutie meegemaakt.
Dat klopt. Misschien ben ik toevallig in de radiologie aanbeland.
In 1960 was dat ook het meest
obscure specialisme. In die 40
jaren als radioloog heeft er een
ongelooflijke evolutie en revolutie
plaatsgehad en is letterlijk alles uitgevonden: van X-ray ging het naar
echografie, ultrasone golven, magnetische resonantie, isotopen, 3D…
Radiologie werd een technologisch
speerpunt.

etentje, maar wat ik niet wist was
dat hij ook Marcel Broodthaers aan
tafel gevraagd had. Tussen ons
heeft zich een authentieke en intensieve vriendschap ontwikkeld die
geduurd heeft tot aan zijn dood in
1976. Broodthaers was een uitzonderlijk man.
Wat apprecieerde u vooral in Marcel
Broodthaers?
Hij was in eerste instantie een
poëet. In al zijn kunstwerken is het
woord aanwezig. Hij balanceert voortdurend tussen kunst en literatuur.
Een van de kenmerken van die tijd
is dat de grenzen vervagen.

Unieke collectie
De voorbije zomer werd een belangrijk deel van de collectie Nicole en
Herman Daled tentoongesteld in het
Haus der Kunst in München. Een 300tal werken, van Marcel Broodthaers,
Daniël Buren, James Lee Byars, Niele
Toroni en geestesgenoten, allemaal
uit de periode 1966-1978, werd voor
het eerst in tientallen jaren uit hun
opslagplaats in Brussel gehaald om
aan het publiek getoond te worden. Tot
verbijstering van de Belgische kunstwereld was het Museum of Modern Art
uit New York er als de kippen bij om
de hele expositie op te kopen. Een
groot deel ervan is vandaag reeds tentoongesteld in 4 grote zalen van het
MOMA. In een eerste aflevering vertelt radioloog Herman Daled hoe de uitzonderlijke collectie vanaf de jaren
1960 tot stand is gekomen.

raad

wat u dit kost per maand,
doe er ongeveer de helft af en surf naar betaaldisbetaald.be

Recent onderzoek* bij 543 respondenten wijst uit dat bij de dokter maar liefst 67% van de ondervraagden liever met kaart betaalt en 37%
het vervelend tot zeer vervelend vindt dat dit bij hun dokter niét kan. Bij de tandarts wil niet minder dan 74% liever met kaart betalen en vindt
46% het vervelend tot zéér vervelend dat dit niét kan. Cijfers die spreken! En even uw aandacht verdienen. Met een betaalterminal komt u
immers niet enkel tegemoet aan de vraag van uw patiënten, maar maakt u het ook uzelf een stuk makkelijker. Het comfort van mobiel betaald
worden, zowel in uw praktijk als op huisbezoek is gewoon praktisch! En veiliger. Het geld komt immers onmiddellijk op uw rekening. Onderzoek
het even. U zult het snel met ons eens zijn: voor de prijs hoeft u het niet te laten!

Vraag uw bank naar de beste voorwaarden, bel Atos Worldline op 02 727 70 00 of kijk op www.betaaldisbetaald.be

Wachtdienst Atos Worldline: 7 dagen op 7 professionele bijstand.
* Insites Consulting, oktober 2011
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In de beste families
Het komt voor in de beste families: één lid van de familie maakt het in de geneeskunde terwijl een ander het ver schopt
in een andere discipline en daardoor publieke aandacht krijgt. ‘In de beste families’ tast af hoe de verhoudingen liggen tussen deze
broers en zussen, echtgenoten of partners, zonen en moeders of vaders en dochters. Wat zijn de raakvlakken? Wie beïnvloedt wie?
Kunnen ze elkaar versterken door hun onderlinge band of juist niet?

Dubbelinterview met Roger en Bruno Dillemans
Met ‘Het is geen sinecure om vader en zoon samen te krijgen, nietwaar?’,
heten dokter Bruno Dillemans en zijn vader, ererector Roger Dillemans, ons
welkom in Brugge. Beide drukbezette heren vonden voor Artsenkrant een
gaatje in hun agenda.

B

runo en Roger Dillemans
zetten een stevige boom op
over diverse aspecten van
hun vakgebieden. Topchirurg Bruno
specialiseerde in obesitasoperaties.
Vader Roger maakte naam als rector van de K.U. Leuven. In opdracht
van Jean-Luc Dehaene schreef hij
ooit een rapport over de sociale
zekerheid.
Waarom ben je indertijd geneeskunde gaan studeren, Bruno?
Ik wilde altijd biologie doen. Maar
mijn vader zag me liever kiezen uit
maatschappelijk sterke domeinen
als rechten, burgerlijk ingenieur of
geneeskunde. Ik heb gekozen wat het
nauwst bij mijn interesse aansloot.
Nadien, vanaf de doctoraten, is die

zorg voor patiënten steeds meer
gegroeid. Ik zie nu bij mijn dochter
dat er toch veel meer geneeskunde
wordt gedoceerd in de eerste jaren
– en dat is goed.
Uw dochter treedt dus in uw voetsporen?
Bruno: Ja, en ze doet dat zeer
goed. Maar de opleiding is flink
zwaarder geworden. Ik heb er veel respect voor: weinigen zijn uitverkoren
om in dit vak te beginnen.
Roger: Het ingangsexamen is geen
numerus clausus. Daar wordt kunnen
en kennen getest, en dat is goed. Nu
beslissen te veel mensen op het
laatste moment wat ze gaan studeren. En men kiest vaak voor een studie, in plaats van ook rekening te hou-

den tot welk soort leven die studie
leidt.
Waarom suggereerde u precies
die richtingen?
Roger: Bij de keuze voor geneeskunde heeft zijn moeder een rol
gespeeld. Door zijn interesse voor biologie en wiskunde achtte ik hem
geschikt om geneeskunde te gaan
doen. Ik besefte immers het belang
van dit beroep. Ik vind arts het
mooiste beroep dat er is.
In termen van het helpen van
mensen?
Roger: Ja, maar ook in termen van
wonderen doen. Vergeet niet dat
de vooruitgang van de wetenschap
zich voor een zeer groot stuk in de
geneeskunde situeert. Het gros van
de giften en fondsen voor research
aan de K.U. Leuven gaan naar geneeskunde.

© Th. Strickaert

Van arts naar chirurg, is dat een evidente stap?
Bruno: Het is eerder mettertijd
gegroeid. Ik heb als stagiair en coassistent veel op de chirurgische discipline gewerkt, onder meer op
Gasthuisberg. Daar heb je een spectaculaire spoedgevallendienst.
Betrokken worden bij zware chirurgische pathologieën en polytrauma’s, in een multidisciplinaire aanpak, daar zijn veel studenten door
geënthousiasmeerd. Dat heeft mij
doen zeggen: ik ga chirurgie doen.
Dat vond ik uitdagend, ik had het
gevoel dat je heel wat kon betekenen voor de patiënt.

Roger Dillemans: ‘Geneeskunde is ook belangrijk in termen van wonderen doen.’

En heb je dan het gevoel, zoals je
vader zegt, dat je wonderen kan
verrichten?
Bruno: Dat was mijn invalshoek
vroeger, nu minder. Het puur technische aspect van de chirurgie is mij meer
en meer gaan boeien. Het valt op
hoe goed de chirurgische opleiding in
België is. Men legt echt het accent op

het verwerven van stielkennis. Veel
Bruno: We werden in het AZ SintBelgische chirurgen behoren inzake Jan een flink centrum. Bestaande
technische skills en innovatieve tech- ingrepen zoals de gastric bypass
nieken tot de wereldtop.
hebben we geperfectioneerd. Door
Ik heb mij gespecialiseerd in de niet-essentiële maneuvers weg te
laparoscopische en abdominale laten en technische verfijningen in
heelkunde
in
te voeren konden we
Groningen. Daar word ‘De meerwaarde van de duur van zo’n
je zeer snel voor vol
reduceren tot
bariatrische heelkunde ingreep
aanzien, men geeft je
40 minuten. Door stanis groot’
alle kansen, dat is wel
daardisatie en intense
aantrekkelijk.
training van het team
konden we de operatie zeer veilig
België behoort inzake chirurgie maken, zodat ook de kans op lektot de wereldtop. Wordt dat inter- kage of mortaliteit uiterst klein
nationaal erkend?
werd. Daarin zit onze verdienste,
Bruno: Ja! Of het gaat om hart- denk ik. Dat maakt dat wij, samen
chirurgie of laparoscopische heel- met andere centra, toch een autokunde, veel van onze chirurgen zijn riteit op dat vlak werden en dat
top. Ze worden vaak gevraagd op collega’s ons komen opzoeken om
internationale congressen. Zoals veel te kijken hoe we dat doen.
Belgische collega’s kom ik uit de
Maar ik wil nog iets zeggen over
generatie toen laparoscopie juist de benefits van zulke ingrepen. Er is
begon. Wij zijn mee op die trein niet alleen de gewichtsafname en de
gesprongen.
eventuele cosmetische benefit, je
Roger: Ik vind het verheffend dat krijgt ook een gunstig effect op gehij op verschillende plaatsen gaat associeerde aandoeningen zoals diaspreken, zelfs live operaties gaat betes, hypertensie, slaapapneu, hoge
uitvoeren. Dat zorgt voor een enorm cholesterol. De levenskwaliteit van
de patiënt neemt dus toe. Andere stumultiplicatoreffect.
dies tonen ook aan dat morbide
U bent intussen vooral bezig met obese patiënten langer leven als ze
de obesitasproblematiek. Geldt dat die ingreep laten doen.
Roger: De moderne sociale zekerinnovatieve daar ook?
Bruno: De bariatrische heelkunde heid probeert in de eerste plaats te
is in de VS ontstaan in de jaren 60- zorgen dat een risico niet voorkomt.
70. Het heeft een hele tijd geduurd De tweede opgave is het herstel.
voor ze in Europa ingeburgerd is Pas op de derde plaats komt de vergeraakt. Geleidelijk heeft men ech- goeding. Bruno is actief inzake preter gezien hoe goed de resultaten ventie én herstel, daar zit het belang
waren, voor de patiënt, maar ook van zijn werk. Dat ligt mee aan de
voor de gezondheidszorg in haar basis van de zonodige herprioritisering in de sociale zekerheid. Want
geheel.
Heel belangrijk daarbij: de lapa- gezondheidszorg is het minst beheersroscopische toegangsweg heeft de bare risico, veel minder dan pensidrempel om voor een operatie te oenen en werkloosheid. Gezondheid
kiezen flink verlaagd.
is immers het hoogste goed voor
Ook mediafiguren hebben bijge- de meeste mensen.
dragen om bariatrische heelkunde te
demystifiëren. We moesten immers
Obesitas blijft niet meer beperkt
lang strijden om dit uit de lifestyle- tot het Westen?
sfeer te halen. We zien nu dat we van
Bruno: In het Westen is het een
een verhouding van 80% vrouwelijke moeilijk beheersbare materie
en 20% mannelijke patiënten naar geworden. De incidenties nemen
een verhouding 55-45 zijn gegaan. jaar na jaar toe, in de VS, Scandinavië, de UK, Australië. Maar nu
Het ziekenhuis in Brugge waar u komt India eraan en het Middenactief bent, heeft terzake een serieuze Oosten. Het is echt een pandemie.
reputatie opgebouwd.
Ik denk dat het probleem overge-
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Heb je het dan over anorexia?
Bruno: Nee, ondergewicht door
honger. Anorexia is een ernstig maar
zeldzaam voorkomend probleem,
obesitas daarentegen is een megaprobleem.

ongezonde voeding. Maar er zijn
geografische verschillen. Zo heeft men
in Midden- en Zuid-Frankrijk obesitas
relatief goed onder controle kunnen
houden. Fastfoodketens zijn er lang
geweerd, máár men heeft daar ook
andere eetgewoontes. Men werkt
veel met oliën, je krijgt vlees en groenten zonder aardappelen.

Bent u een strenge arts, in de zin
Heeft dat met onze levenswijze te
dat u wel wilt helpen, maar dat de
maken?
Bruno: Ja! Het eetpatroon, de patiënt er iets tegenover moet
sedentaire levensstijl. We proberen stellen?
Bruno: Ik ben veel strenger gewormensen te sensibiliseren, maar preden. We besteden nu
ventie moet beginnen
veel meer aandacht aan
op jongere leeftijd, met
‘Met
uitgespaarde
de aftercare, met onze
meer sport op school,
bedragen voor wel- diëtiste, eventueel een
het onder controle houden van het voedings- vaartsziekten kun je psycholoog. Maar ik wil
patroon, het moet inge- een continent redden’ ook de dienst sportgeneeskunde van ons
bed zijn in het gezin. En
het moet echt gebeuren, want het ziekenhuis daarbij betrekken, want
probleem is niet meer beheersbaar. patiënten moeten geactiveerd worden. Ze moeten lopen, fietsen na
En een operatie heeft ook positieve een operatie.
effecten op de omgeving?
Stemt dit alles u niet bezorgd?
Bruno: Als je een morbide obese
patiënt opereert, zie je inderdaad Want de sociale zekerheid krijgt wel
dat de partner of kinderen het enthou- de rekening?
Roger: Bruno zei het al: zo’n ingreep
siasme gaan delen, minder gaan
eten bijvoorbeeld. Hier is dus sprake activeert mensen en hun gezondheid
en werkvaardigheid stijgen. De meervan collateral benefit.
waarde daarvan is groot. Als men de
Is er eigenlijk een link tussen obe- bedragen, die mensen uitgeven aan
medicatie voor welvaartziektes, zou
sitas en het sociale milieu?
Bruno: Zeker. Bij een lagere socio- kunnen uitsparen en besteden aan
economische status is het risico op ontwikkelingshulp, daarmee kan je
obesitas groter, onder meer door een continent redden.

Bruno: Recent is een Finse studie verschenen. Die onderzocht of de bariatrische heelkunde economisch verantwoord is. Men heeft patiënten met
een BMI van 40-50 gevolgd gedurende tien jaar, waarbij één groep
geopereerd werd, de andere niet.
Wat blijkt? Wie geopereerd is, kostte
in die periode 33.000 euro aan de
gemeenschap, een niet-geopereerde
patiënt 50.000 euro. Daar is dus een
duidelijke return on investment!
Ik hoor sommige van uw collega’s opperen dat patiënten steeds
mondiger zijn, dat men soms een
gebrek aan respect ervaart. Ervaart
u dat ook?
Bruno: De tevredenheid van een
patiënt, die een bariatrische ingreep
ondergaan heeft, is groot. Maar algemeen gesproken zijn mensen veeleisend geworden. Ik zeg vaak aan patiënten: we hebben de beste en meest
toegankelijke gezondheidszorg. En als
ik zie dat de overheid bezig is met
patiëntenrechten vraag ik me af: wanneer komt dat charter met plichten?
Veel patiënten beseffen wel dat we
een heel goed gezondheidssysteem
hebben, maar dat is nog niet genoeg
ingeburgerd.
Roger: Ik ben het daar mee eens.
De mensen die met patiëntenrechten bezig zijn, zijn nu ook begaan met
plichtenleer, en dat is hoog tijd. Maar
het beleid in Vlaanderen zet zich
ook in om het zorgaanbod te verbeteren, met een centrale positie

© Th. Strickaert

wicht wereldwijd minstens zo groot
is als dat van ondergewicht.
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Bruno Dillemans: ‘Zullen we straks nog een zo kwalitatief hoogstaande
chirurgenpopulatie hebben?’
voor de huisarts, om de ouderenzorg
te verbeteren en de geestelijke
gezondheidszorg te intensifiëren.
Bruno: Ook de juridisering van ons
beroep is toegenomen. Onderschat het
medicolegaal aspect van chirurgie
niet. In de UK bedraagt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om
oncologische of vasculaire heelkunde
te verrichten 5.000 pond, voor een
bariatrische chirurg is dat 25.000
pond. Vandaar dat we zo de nadruk
leggen op het vermijden van complicaties.

© Thierry Strickaert

Heeft dat te maken met de veramerikanisering van onze maatschappij?
Bruno: In zekere zin wel. Vandaar
dat wij, op advies van het ziekenhuis
en van onze beroepsvereniging, patiënten terdege informeren en een
‘informed consent’ laten tekenen
we opereren.
En dan is het tijd voor Dr. Dillemans
om zich weer naar zijn patiënten te
begeven. ‘Ik werk 12 à 15 uur per

Bruno Dillemans (rechts):
“Ik wilde altijd biologie doen, maar mijn vader zag me liever kiezen uit maatschappelijk sterke domeinen".

dag’, geeft hij mee. Het ontlokt me
een laatste vraag.
Herkent u dat uit uw tijd als rector? Ik vermoed dat u toen ook
geleefd werd door de agenda?
Roger: Dat is voor een stuk waar.
Maar bij mij was dat voor een welbepaalde periode. Onderschat dat
niet. Ik kon veel delegeren. Bruno kan
maar voor een stuk delegeren.
Bruno: Patiënten willen u zien. Ze
aanvaarden niet dat je te veel delegeert. Opereren, dat moet ik zelf
doen, maar dat is ook mijn vak.
Ik geef daaromtrent nog deze
bedenking mee: men beperkt het
aantal uren dat assistenten mogen
werken. Maar chirurgie is toch gerelateerd aan ervaring en expertise.
Wanneer gaan ze hun vak chirurgisch technisch leren? Zullen we
straks nog een zo kwalitatief hoogstaande chirurgenpopulatie hebben?
Ik mag hopen van wel.

Erik Brusten

Roger Dillemans (°1932) is ererector van de K.U. Leuven en erkend expert inzake
sociale zekerheid en gezondheidszorg. Samen met zijn echtgenote heeft hij vier zonen:
Patrick, Bruno, Kris en Sam.
Bruno Dillemans (°1961) studeerde geneeskunde aan de K.U. Leuven met
specialisatie chirurgie in Leuven, Roeselare en Groningen. Hij is hoofd van de afdeling Algemene, Vaat- en Kinderheelkunde van het A.Z. St-Jan in Brugge en tevens
voorzitter van de Belgian Section of Obesity and Metabolic Surgery (BeSOMS).
Samen met zijn echtgenote heeft hij drie dochters: Julie, Charlotte en Laura.

Nebivolol EG®
* Voor de kostprijs van 12 maanden behandeling met het merkgeneesmiddel, heeft uw patiënt 16 maanden behandeling met Nebivolol EG® 5 mg 98 tabletten
(dit is geen indicator voor de behandelingsduur maar een prijsratio berekend op basis van het remgeld betaald door de actieve patiënt).
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Opel in het offensief
Opel vernieuwt en verjongt in snel tempo zijn gamma. Dat is nodig om niet nog
meer marktaandeel te verliezen aan zijn Duitse en Aziatische concurrenten. En
Opel maakt opnieuw winst. Dat is nodig om niet overkop te gaan.

O

pel beleeft moeilijke tijden.
Jarenlang moest de constructeur met Duitse roots
braafjes de bevelen van de
GM–directie in Detroit uitvoeren en
de financiële putten in de Ver enigde Staten helpen vullen. Toen
in 2009 het faillissement van GM
onafwendbaar werd, ging de
Opel–fabriek in Antwerpen als eerste op slot. Ook in Duitsland sneuvelden duizenden jobs. De Duitse
regering stelde vervolgens alles in
het werk om de sluiting van Duitse
Opel–fabrieken te voorkomen.
Na lang wikken en wegen besloot
de nieuwe GM–directie om de uitgestoken hand aan te nemen. Begin
2010 werd Nick Reilly van Zuid–Korea
naar Europa overgeplaatst, om een
laatste reddingspoging te ondernemen. Nick Reilly kwam en zag.
Maar aan winnen kwam hij niet toe.
Tegen alle verwachting in beschikte
hij niet over de onvoorwaardelijke
steun van de nieuwe GM–directie in
Detroit om Opel in Europa opnieuw
op de sporen te zetten. Het leek er
almaar meer op dat zijn Amerikaanse
bazen Opel liever kwijt dan rijk waren.
Maar niet tegen om het even welke
prijs, en ook niet aan om het even
wie. Ondertussen werden strategische
beslissingen over nieuwe modellen
op de lange baan geschoven. Dat
leidde ertoe dat enkele bekende
sterkhouders het bedrijf verlieten,
onder hen de voormalige topman
Hans Demant én Frank Weber, de
geestelijke vader van de elektrische
aangedreven Ampera. Die stuurt nu
het E–programma van BMW aan.

Stank voor dank
Ook nu – anderhalf jaar later – blijft
het gissen naar de ware bedoelingen
van GM–baas Dan Akerson. Nick Reilly
werd in Detroit vriendelijk gesommeerd
om plaats te maken voor Karl–Friedrich Stracke, een vakkundige cijfer-

één handgreep de zitruimte flexibel
aan te passen aan de noodwendigheden. De overbodige zetels klapten weg onder de laadvloer en
maakten plaats voor extra bagageruimte voor koffers, kinderfietsen
of groot tuingerief.
De Opel Zafira verkocht als zoete
broodjes, ook al omdat de concurrentie niet meteen een alternatief
kon aanbieden. Ondertussen beschikken de meeste merken over een of
meerdere vergelijkbare modellen. Een
waardige opvolger liet te lang op zich
wachten, onder andere door de
meningsverschillen over de te volgen strategie tussen moederhuis
GM en dochteronderneming Opel. Dat
heeft ertoe geleid dat de Zafira niet
langer marktleider in zijn segment
is.

Luxueuzer
De Zafira Tourer zet nieuwe maatstaven inzake innovatieve flexibiliteit
en variabiliteit.

Of de derde generatie Zafira die koppositie kan heroveren, zal de tijd

De nieuwe Zafira Tourer is langer, breder, comfortabeler en luxueuzer dan zijn voorganger.
man en gezagsgetrouwe vazal. Om
Nick Reilly een publieke vernedering te besparen, mocht hij tijdelijk
aanblijven als voorzitter van GM
Europe. GM heeft immers laten weten
dat de 62–jarige Welshman eind
december het bedrijf voortijdig verlaat – na een succesvolle carrière van

37 jaar die hem uiteindelijk stank
voor dank opleverde. Naast een gouden handdruk, niet te vergeten. Allicht
bedoeld om hem het zwijgen op te
leggen over wie en wat heeft geleid
tot het grootste faillissement uit de
Amerikaanse geschiedenis – én tot de
sluiting van Opel Antwerpen, dat tot
2010 een van de meest productieve
autofabrieken in Europa was.
Het goede nieuws is dat Opel sinds
kort opnieuw winst maakt – na jaren
van verlies. Bovendien heeft het
merk een modellenoffensief gelanceerd dat een goede indruk maakt.
Zowel de Insignia als de Astra behoren tot de top in hun segment. Dat
ze momenteel niet beter in de markt
liggen, heeft te maken met het imagoverlies van de voorbije jaren. Met de
kwaliteit en de prijs van beide modellen is echter niks mis. Daarentegen
beschikken de Corsa en Agila over minder sterke troefkaarten, in vergelijking met hun directe concurrenten
uit Frankrijk en Azië. De Meriva is zo
uniek van concept dat hij voorlopig
geen concurrentie moet vrezen. In de
jaren ‘90 verkeerde de Zafira in
dezelfde comfortabele positie: als
eerste compacte 7–zitter beschikte hij
over het zogenaamde Flex7–systeem.
Dat maakte het mogelijk om met

uitwijzen. Hoe dan ook is hij duidelijk langer, breder, flexibeler, comfortabeler en luxueuzer dan zijn
voorganger en directe concurrenten. Ter vergelijking: de Zafira
Tourer is 26 cm langer dan de VW
Touran en biedt derhalve meer plaats
aan passagiers en bagage. Dat komt
vooral de passagiers op de tweede
rij ten goede. Die beschikken nu

Uitlaat
14% meer fatale ongevallen tegen obstakels buiten
de weg
Het aantal zware ongevallen – met
dodelijke afloop of zwaargewonden –
tegen obstakels buiten de weg neemt
elk jaar toe met 14%. Dat zegt de mobiliteitsorganisatie Touring die tussen
2007 en 2009 de ongevallen onderzocht
op ruim 4.000 km gewestwegen. Deze
ongevallen concentreerden zich op
slechts 12% van deze gewestwegen,
wat inhoudt dat gerichte lokaalgebonden investeringen in veilige infrastructuur wezenlijk kunnen bijdragen aan
een forse vermindering van het aantal
zware ongevallen.
Ongevallen tegen verticale hindernissen buiten de weg staan op de eerste

over aparte zetels die zowel in de
lengte als in de breedte van het voertuig verstelbaar zijn. De Zafira Tourer is een zeer comfortabele en bijzonder praktische gezins– en reiswagen, met een lange reeks toebehoren die tot nog toe enkel bij luxewagens terug te vinden waren. Mits
opleg. Denk aan een adaptieve
snelheidsregelaar en dito vering,
panoramische voorruit of verwarmd
stuurwiel, assistentiesystemen die
de bestuurder waarschuwen voor
achterliggers en snelheidsbeperkingen.
Dankzij het innovatieve Flex7–systeem kan de schikking van de
zetels makkelijk – en in alle richtingen – snel worden aangepast.
Opel vraagt voor het Lounge–zitsysteem een meerprijs van om
en bij de 1.000 euro. Bestuurder
en passagiers beschikken binnenin de wagen over 30 kleine
en grote opbergruimten. Het FlexFix–systeem – extra te betalen –
maakt het mogelijk om zonder
problemen vier fietsen te transporteren. De kofferruimte is bijzonder ruim, tot maximaal 1.860
liter. Met vijf personen aan boord
bedraagt de bagageruimte 710
liter, niemand doet beter in dit
segment. Op de weg ontpopt de
Zafira Tourer zich tot een zeer
comfortabele en veilige reiswagen,
precieze gegevens over prestaties, verbruik en CO2 – uitstoot volgen – na een uitvoerige testrit. In
zijn basisuitvoering met een 1.6
liter benzinemotor (115 pk), kost
de Zafira Tourer (Enjoy) 21.345
euro. Wie echter kiest voor een
krachtigere (diesel)motor en enkele
zinvolle extra’s komt al snel uit op
25.000 euro, en meer.
Opel heeft nog meer pijlen op
zijn boog. Zo is er de elektrisch aangedreven Ampera, die dankzij een
zogenaamde range extender over
een actieradius van ruim 500 km
beschikt. Samen met de Chevrolet Volt is hij daarmee de enige
elektrisch aangedreven gezinswagen op de markt die geschikt
is voor verre verplaatsingen.

Jasper Jansens
plaats qua meest fatale en zware gevolgen, nog voor de zijdelingse ongevallen
op kruispunten en voor frontale aanrijdingen. Bomen en verlichtingspalen zijn
de gevaarlijkste obstakels, gevolgd door
vangrails.

GM tegen verkoop van
Saab aan Chinese
investeerders
De Amerikaanse GM-directie verzet
zich tegen de verkoop van Saab aan twee
Chinese investeerders, om te voorkomen
dat moderne autotechnologie goedkoop
in handen komt van Chinese bedrijven.
Saab was tot vorig jaar eigendom van GM
dat nog altijd een aantal patentrechten
bezit op het gebruik van technologische
toepassingen en onderdelen.

J.J.
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Telegeneeskunde

Beroerte vaststellen met iPhone
Het kan van pas komen in afgelegen regio’s waar de expertise van een neuroloog ontbreekt. Een beroerte
kan vrij goed correct vastgesteld worden op basis van videobeelden van de iPhone 4.

van ataxie verschilden de artsen het
vaakst van mening.

K a ro l i e n Va n d e Ve l d e

D

e test werd uitgevoerd bij
twintig patiënten die in het
Grady Memorial Hospital in
Atlanta waren opgenomen omwille
van een acute stroke. Twee artsen
stelden onafhankelijk van elkaar
een diagnose: een in de ziekenhuiskamer en een op afstand tijdens een videogesprek met de
FaceTime-software van de iPhone
4. Beide dokters bepaalden telkens
de NIH Stroke-schaal. Die schaal
gaat van 0 tot 42.
De scores van de arts in het ziekenhuis en die op afstand kwamen
heel goed overeen. Bij 17 van de 20
patiënten verschilde de score van
beide dokters maar met een punt,

Sociale media
kunnen de zorg
verbeteren
Patiënten met slokdarmkanker die deelnemen aan een Facebookgroep leggen
ook daarbuiten meer contact met lotgenoten. Maar IBD-patiënten worden op
YouTube geconfronteerd met misleidende
getuigenissen.
De Mayo Clinic in Florida organiseert
sinds 2008 een Facebookgroep voor patiënten die te horen kregen dat ze slokdarmkanker of een Barrett-slokdarm hebben. De groep is gericht op patiënten die
te ver van het ziekenhuis wonen om
deel te nemen aan de lokale zelfhulpgroep
die er bijeenkomsten houdt.
Patiënten kunnen via Facebook informatie en ervaringen uitwisselen. Het
succes van de Facebookgroep blijkt vooral
uit het toegenomen aantal contacten dat
patiënten ook offline met elkaar hebben.

bij twee patiënten met twee punten
en bij een patiënt met drie punten.
De overeenstemming was heel
goed voor tien items op de vragen-

lijst: bewustzijn, vraag naar maand
en leeftijd, gezichtsveld, motorische
functie rechter- en linkerarm en rechter- en linkerbeen, sensibiliteit, taal

en inattentie. Het was iets moeilijker om de blikrichting, aangezichtsverlamming en dysartrie correct in
te schatten. Over de aanwezigheid

Anderson E. et al. “Remote assessment of
stroke using the iPhone 4” J Stroke
Cerebrovasc Dis 2011; DOI:10.1016/j.jsstrokecerebrovascdis.2011.09.013

Uitnodiging — SYMPOSIUM
De thuiszorg van vandaag: de uitdaging voor morgen!
Datum: 10/12/2011 — Uur: 9.00 – 15.45 — Locatie: Holiday Inn Brussels Airport Hotel Holidaystraat 7 – 1831 Diegem

09u00: Onthaal
09u30: Opening van het symposium — Richard Van den BroeckDirecteur UNAMEC
09u45: De knelpunten bij uitvoering van (specifiek) technische verpleegkundige verstrekkingen in de thuisverpleging — Dirk
Bekx- Zelfstandig Thuisverpleegkundige regio Antwerpen
10u15: Interactie tussen ziekenhuis en thuiszorg: uitdagingen en
de rol van eHealth — Johan Vandenbroucke- Adjunct
Hoofdapotheker, Universitair Ziekenhuis Gent
10u45: Q&A
11u00: Pauze
11u30: Behandeling van peritoneale dialyse — Nadine RossezVerpleegkundige, verantwoordelijk voor peritoneale dialyse in het CHU Brugmann-ULB
12u15: Lunchbuffet

13u30: Thuisbeademing — Dr Philippe Soudon- Specialist pediatrie en revalidatie Neuromusculaire Referentiecentrum
VUB – Inkendaal Centrum Mechanische (thuis)Ventilatie
VUB – Inkendaal
14u10: Goed nutritioneel management in de thuiszorg: belang
van interactie tussen ziekenhuis en thuiszorg — Kurt
Boeykens- Klinisch verpleegkundig specialist nutritie,
coördinator van het voedingsteam AZ Nikolaas
14u50: De noodzaak van een betaalbare, moderne wondzorg
— Diégo Backaert- Verpleegkundig wondzorgexpert,
diabeteseducator, voorzitter werkgroep thuisverpleegkundigen van NVKVV
15u30-15u45:
Conclusie — Alain Dumortier- Vice-voorzitter ExeCo Medische Verbruiksgoederen UNAMEC

Inschrijvingsformulier - 10/12/2011

YouTube

Wo u te r Co l s o n
www.acg.gi.org/media/press.asp.

Bedrijf/Instelling: ....................................................................................................................................................................................................................
Naam en Voornaam: ...............................................................................................................................................................................................................
Functie:...................................................................................................................................

Email : ...............................................................................

Facturatiegegevens: ................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... BTW:.............................................................................
Wenst volgende personen in te schrijven :
Naam



De Mayo Clinic houdt haar patiënten
tevens op de hoogte van de recentste ontwikkelingen in de zorg voor deze aandoeningen. Ze gebruikt daarvoor onder
meer een eigen YouTubekanaal. Maar
met YouTube in het algemeen is het
evenwel oppassen geblazen.
Onderzoekers van de Cleveland Clinic
Foundation verrichtten onderzoek naar de
honderd populairste YouTubeclips met
informatie voor IBD-patiënten. Patiënten
met een inflammatoire darmziekten
(Crohn, colitis ulcerosa) vormen een
kwetsbare groep omdat ze vaak op zoek
gaan naar informatie op het internet.
Dat hangt samen met de complexe zorg
voor deze aandoeningen: patiënten reageren uiteenlopend op de sterk verschillende beschikbare behandelingen.
De informatie op YouTube bleek evenwel vaak misleidend te zijn. Tussen de
videoboodschappen zat volgens de onderzoekers nogal wat verborgen reclame, die
dan gepresenteerd werd als afkomstig van
een patiënt.

Email

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................

Deelnameprijs per persoon: 65 EURO (excl. BTW)
Formulier terug te zenden vóór 5 december 2011 l.pauwels@unamec.be of per fax 02/252.43.98
Annuleren kan alleen schriftelijk (post, fax of e-mail). Kosteloos annuleren kan tot 5 december 2011. Daarna is het volledig bedrag verschuldigd. Afwezigheid geeft geen
recht op terugbetaling. Elke deelnemer kan zich echter wel laten vervangen door een collega mits voorafgaande verwittiging.

UNAMEC is de Belgische beroepsvereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van medische hulpmiddelen en telt meer dan 200 bedrijven, goed voor 80% van de
betrokken markt. De leden worden onderverdeeld in 4 productsegmenten: in-vitro diagnostiek, verbruiksgoederen, implantaten en medische investeringsgoederen. Samen
vertegenwoordigen zij ongeveer 1,5 miljoen referenties en 18.000 banen in België.
UNAMEC a.s.b.l.-v.z.w. - Avenue Roi Albert Ier 64 Koning Albert I-laan - 1780 Wemmel
In samenwerking met
en
Tel:02/257.05.90 - info@unamec.be - www.unamec.be
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Gorilla’s in de mist
Er lopen grote zwarte beesten rond in ons gezichtsveld. En we zien ze niet.
Dat is de conclusie van vijftien jaar onderzoek naar de psychologie van
aandacht, perceptie en intuïtie. De cognitieve psychologen Chabris en Simons
schreven er een verhelderend en verontrustend boek over.

E
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en fietser wordt aangereden.
Het verweer van de automobilist is voorspelbaar: “Ik had
je niet gezien”. De kans is groot dat
dat klopt. Veel onderzoek maakt het
erg aannemelijk dat we heel veel
niet gezien hebben. En het niet eens
beseffen. Er is namelijk een groot
verschil is tussen ‘kijken’ en ‘zien’.
Chabris en Simon tonen hoe groot
de zwarte gaten zijn in onze waarneming. Zij waren dan ook de
psychologen die tien jaar geleden
het beroemde experiment deden
waarbij proefpersonen moesten tellen hoeveel keer een door elkaar
lopend ploegje mensen de bal naar
elkaar toewierpen. Ondertussen liep
iemand verkleed in een gorillapak
dwars door de spelende groep
heen, en zwaaide nog eens nadrukkelijk naar de camera. Na afloop
werd de observatoren gevraagd of
ze iets speciaals hadden opgemerkt.
De helft had de aap niet opgemerkt.
Dat experiment is ondertussen vele
malen herhaald en het resultaat
blijft staan als een huis en wordt
bevestigd in een hele reeks van
gelijkaardige proeven.

Let op!
Proefpersonen kregen een computeropdracht. Plots zweeft een rood
kruis over het scherm. Bijna een
derde van de deelnemers zag het niet
langskomen, te zeer geconcentreerd
op de opdracht en met alle aandacht op dat wat ze kennen en verwachten. Dat verklaart ook waarom
motorrijders zo slecht worden opgemerkt. Automobilisten letten vooral
op andere auto’s en verwachten zich
niet aan tweewielers. Er zijn ook
veel meer auto’s dan moto’s, en de
auto’s bepalen dan ook het verwachtingspatroon. Ook al steek je
motorrijders in een knalgeel pak,
het is nog geen garantie dat ze beter
gezien zullen worden. Onderzoek
zegt wel dat bestuurders die zelf
ook motorrijden, meer oog hebben
voor moto’s in het verkeer. Naar analogie geldt dit voor fietsers. De ervaring dat je zelf het onverwachte element bent, helpt dus.
Maar ondertussen zien we niet
wat we missen. We denken dus dat
we alles zien, ook het onverwachte.
Maar dat is een illusie. En we kunnen die moeilijk corrigeren, want
we worden steeds maar bevestigd
in dat mooie idee over onszelf. Tot
we door de mand vallen door experimenten zoals met de gorilla.

Aandacht, aandacht
De keerzijde van die medaille is dat
we ons zeer goed kunnen focussen.
Maar de aandacht die we daarbij
kunnen aanwenden, is dus beperkt.
Onze aandacht kan maar een beperkt
aantal balletjes tegelijk in de lucht

houden. Hoe meer we ons op iets
concentreren, hoe minder oog we
hebben voor de rest. Ook zij die er
prat op gaan zo goed te multitasken,
maken zichzelf wat wijs. Ze doen
hoogstens heel veel, heel snel na
elkaar. Sommige mensen (mannen
trouwens niet beter dan vrouwen
of jongeren) kunnen snel switchen,
maar ook dat switchen vergt aandacht.
Heel relevant is de vaststelling
van Chabris en Simon dat mobiel
telefoneren funest is. Met of zonder
handenvrije installatie, in de auto
of al wandelend: telefonerende mensen letten niet meer op. Telefoneren
is trouwens iets heel anders dan
met iemand praten die naast je zit
in de auto. Die let mee op het verkeer, en die temporiseert mee het
gesprek. Iemand aan de andere kant
van de lijn praat gewoon door.
Handsfree is zelfs nog gevaarlijker
omdat het de illusie versterkt dat
je wel al je aandacht bij het verkeer kan houden.

Illusies
Deze aandachtsillusies zijn een
dankbaar opstapje voor Chabris en
Simon om nog andere illusies te ontmaskeren. Gezien onze selectieve
waarneming, is de betrouwbaarheid
van getuigen in een rechtszaak een
heikele zaak. Herinneringen zijn
verre van solide. Bij rechtspraak
speelt zowel de illusie van het geheu-

gen als de illusie van het vertrouwen.
Levendige details lijken te onderbouwen dat iemand zich iets juist herinnert, onder ede getuigen lijkt te verzekeren dat het ook juist is. Niets is
minder waar.
Een andere illusie speelt in de
spreekkamer van de arts. Dokters
die twijfelen, iets niet zeker weten,
iets moeten opzoeken, worden minder vertrouwd dan diegene die het
zeker lijken te weten.
En ook in het dagelijkse leven
speelt de illusie van de persoonlijke
ervaring misleidende spelletjes. Als
je een nieuwe auto wil kopen, telt
de getuigenis van een vriend die
zo’n auto al vijf keer heeft moeten
repareren, veel meer dan de statistieken die aantonen dat 100.000
auto’s van dat merk zelden problemen hebben.
De onzichtbare gorilla’s zijn dus
overal. Dit boek over hun mistige
bestaan is stevig onderbouwd, onderhoudend en maatschappelijk relevant.
Je leest het met een stijgend gevoel
van onbehagen uit.

G e e rd t M a g i e l s
Christopher Chabris & Daniel Simons, De
onzichtbare gorilla. Selectieve waarneming
en valse intuitie. Oorspronkelijke titel: The
invisible gorilla and other ways our intuitions deceive us, vertaald door Jan Willem
Reitsma. Arbeiderspers, 354 blz, 22,50 euro.
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DONDERDAG 17-18 NOVEMBER 2011
• 50ste Nationale Dagen voor
Arbeidsgeneeskunde 'Arbeidsgezondheidszorg
gisteren, vandaag, morgen!'
Plaats: Cultureel Centrum Sint-Pieters-Woluwe,
Charles Thielemanslaan 93, 1150 Brussel
Prijs: Leden B.B.v.Ag 150 euro; niet-leden 275
euro; studenten 1e en 2de jaar AG 75 euro;
feestmaal donderdag 35 euro
Info: info@bbvag.be
Inschrijven: www.bbvag.be
Organisatie: BBVAG

VRIJDAG 18 NOVEMBER 2011
• Internationaal congres 'Innovatieve visies in
dementiezorg'
Tijd: 09.00u-17.00u
Plaats: Congrescentrum Oud St-Jan, Brugge
Info en inschrijven: www.ocmw-brugge.be
Organisatie: OCMW Brugge
Accreditering: Aangevraagd (6 CP, ethiek en
economie)

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2011
• Navorming 'Rationeel medicatiebeleid in
WZC en het WZC-formularium'
Tijd: 09.00u-13.00u
Plaats: Universitair Ziekenhuis Gent, 0K3
Prijs: Domus Medica-leden en/of BVVG 20
euro, niet-leden 25 euro
Info en inschrijven: www.domusmedica.be
Organisatie: Domus Medica
Accreditering: Aangevraagd

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2011
• Studiedag 'Gebroken verwachtingen…
Zorgpaden bij zwangerschapsonderbreking'
Tijd: 09.30u-16.00u
Plaats: Kind en Gezin Academie,
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Prijs: 50 euro; studenten 35 euro
Info en inschrijven: www.crz.be, 016/38.69.50
Organisatie: Centrum voor Relatievorming en
Zwangerschapsproblemen
Accreditering: Aangevraagd

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2011
• Symposium '10 jaar vzw LOC'
Tijd: 08.30u-12.30u
Plaats: Jessa Ziekenhuis Hasselt, aula campus
Virga Jesse
Info en inschrijven: www.jessazh.be of
www.loc.be
Organisatie: Limburgs Oncologisch Centrum
Accreditering: Aangevraagd (rubriek 6)

DINSDAG 22 NOVEMBER 2011
• Symposium antibioticabeleid
Tijd: 20.30u
Plaats: Auditorium AZ Sint-Jan BruggeOostende AV
Info en inschrijven: www.azlink.be
Organisatie: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
Accreditering: Aangevraagd

WOENSDAG 23 NOVEMBER 2011
• Informatieronde 'Over de drempel van de
psychiatrie… Over de werking van het
zorgtraject psychose'
Tijd: 19.30u-22.00u
Plaats: PC Caritas, restaurant, Caritasstraat 76,
9090 Melle
Info en inschrijven: Voor 16 november via
studiedagen@pccaritas.be of 09/252.16.45
Organisatie: Psychiatrisch Centrum Caritas vzw
Accreditering: Aangevraagd

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2011
• Consensusvergadering 'Doelmatige
behandeling van COPD'
Tijd: 8.45u-17.00u
Plaats: Auditorium Lippens (Koninklijke
Bibliotheek), Brussel
Info en inschrijven: consensus@riziv.fgov.be,
maximum 200 deelnemers
Organisatie: Riziv
Accreditering: Aangevraagd (ethiek
en economie)

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011
• Lunchcauserie 'Begrijpt u? Dialectische
gedragstherapie'
Tijd: 12.00u-13.45u
Plaats: Het Forum, OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4,
2440 Geel
Info en inschrijven: 014/57.90.80,
leen.mostmans@opzgeel.be,
www.opzgeel.be
Organisatie: Openbaar Psychiatrisch
Zorgcentrum Geel
Accreditering: Aangevraagd (psychiatrie)

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011
• Symposium 'Bewegingsvaardigheden bij
jonge kinderen: duurzaam of zeldzaam?'
Tijd: 09.30u-16.00u
Plaats: Erasmus Hoge School Brussel,
Auditorium Hanon, Campus Jette, Laarbeeklaan
121, 1090 Brussel
Prijs: 50 euro; studenten VUB/EhB 15 euro;
alumni VUB/EhB en andere studenten 25 euro
Info en inschrijven: 02/629.20.93,
iPAVUB@vub.ac.be, www.vub.ac.be/iPAVUB/
Organisatie: iPAVUB
Accreditering: Aangevraagd (psychiatrie)

DONDERDAG 1 DECEMBER 2011
• Cursus 'Urgentiegeneeskunde'
Plaats: UZ Pellenberg, Auditorium,
Welingerveld 1, 3212 Pellenberg
Prijs: Alumni 200 euro; promoties '09-'10-'11 Al. lid 100 euro; promoties '09-'10-'11 - Niet
Al.-lid 150 euro; Anderen 300 euro
Info en inschrijven: 016/33.74.68 of
www.achg.be
Organisatie: Academisch Centrum voor
Huisartsgeneeskunde K.U.Leuven (Prof.
dr. Bert Aertgeerts), Permanente vorming
(Prof. Birgitte Schoenmakers)
Accreditering: Aangevraagd

• Syymposium 'Het kind met psychologische,
pedagogische of kinderpsychiatrische noden:
kan een afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde een rol spelen?'
Tijd: 13.00u-18.30u
Plaats: Provinciaal Administratief Centrum
'Het Zuid', W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
Organisatie: Vlaamse Vereniging
Kindergeneeskunde
Accreditering: Aangevraagd (ethiek
en economie)

ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011
• Studievoormiddag 'Hoe kunnen we
de participatie van vrouwen aan het bevolkingsonderzoek samen verder optimaliseren?'
Tijd: 10.00u-14.00u
Plaats: Brugge
Info: veerle.verschuere@ugent.be
Organisatie: Consortium van erkende
Screeningscentra voor Borstkankeropsporing

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2011
• Cyclus biomedische ethiek Ethische en
maatschappelijke aspecten van medische zorg
voor zeldzame ziekten'
Tijd: 19.00u-21.00u
Plaats: Auditorium Kiekens, UZ Brussel
Info en inschrijven:
martine.schockaert@uzbrussel.be
Vervolgdag: 8 februari 2012
Organisatie: Commissie Medische Ethiek,
Reflectiegroep Biomedische Ethiek
Accreditering: Aangevraagd (ethiek
en economie)

DINSDAG 6 DECEMBER 2011
• Studieavond 'Insomnie behandelen op
gedragsmatige wijze. CGT-I: een evidencebased alternatief voor behandeling van slapeloosheid'
Tijd: 19.30u-22.30u
Plaats: Vrije Universiteit Brussel, Campus Jette,
Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel
Prijs: Artsen 60 euro; andere zorgverstrekkers
50 euro; VUB-alumni 40 euro
Info en inschrijven: 02/629.20.93,
iPAVUB@vub.ac.be of www.vub.ac.be/iPAVUB
Organisatie: iPAVUB
Accreditering: Aangevraagd

DONDERDAG 1 DECEMBER 2011
• Avondlezing 'Ouders hebben kinderen: het
actieve kind in een gezin onder stress'
Tijd: 20.00u
Plaats: PZ Bethaniënhuis, zaal Waterweg,
Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel
Prijs: 5 euro
Info en inschrijven: Voor 19 november via
yvonne.verschueren@emmaus.be
of 03/380.30.15
Organisatie: PZ Bethaniënhuis
Accreditering: Aangevraagd

DONDERDAG 1 DECEMBER 2011
• Studiedag klinische psychotherapie 'Het
lichaam in therapie'
Plaats: Cultuurcentrum De Werft, Werft 32,
2440 Geel
Info en inschrijven: 014/57.90.80,
leen.mostmans@opzgeel.be, www.opzgeel
Organisatie: Openbaar Psychiatrisch
Zorgcentrum Geel
Accreditering: Aangevraagd (ethiek en economie)

DONDERDAG 1 DECEMBER 2011

ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011
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• Studieavond 'Het patiëntendossier'
Tijd: 17.00u-20.30u
Plaats: Universiteit Antwerpen, Campus Drie
Eiken, Universiteitsplein 1, Gebouw Q Promotiezaal, 2610 Wilrijk
Prijs: 165 euro
Info en inschrijven: studiedag@intersentia.be
Organisatie: Intersentia, met medewerking
van Artsenkrant
Accreditering: Aangevraagd (ethiek en economie)

VRIJDAG 2 DECEMBER 2011
• Vergadering 'Pedofilie: een maatschappelijk
en ook medisch taboe?'
Tijd: 20.15u
Plaats: Salons Roskam, Roskamstraat 38,
9820 Merelbeke
Info en inschrijven: dinsdag en donderdag op
09/260.71.64
Organisatie: Dr. L. Temmerman, AZ Maria
Middelares
Accreditering: Aangevraagd (ethiek
en economie)

ZATERDAG 3 DECEMBER 2011
• Studiedag klinische psychotherapie 'Het
lichaam in therapie'
Tijd: 09.00u-16.30u
Plaats: Gent Monasterium, Oude Houtlei 56,
9000 Gent
Prijs: 75 euro
Info en inschrijven:
www.kinderrechtswinkel.be
Organisatie: Kinderrechtswinkel vzw
Accreditering: Aangevraagd (6 CP in rubriek 6,
ethiek en economie)

DONDERDAG 8 DECEMBER 2011
• Rond de tafel met Dr. Jürgen De Fruyt
en Dr. Patrick Verbeke 'Mono-amine-oxidase
inhibitoren revisited: wetenschappelijke
evidentie binnen een historisch perspectief'
Tijd: 20.00u
Plaats: Kortrijk, Kulak, Etienne Sabbelaan 53,
8500 Kortrijk
Info en inschrijven: http://pav.kuleuven-kortrijk.be
Organisatie: Postuniversitair Centrum
K.U.Leuven Campus Kortrijk

DONDERDAG 8-10 DECEMBER 2011
• Cursus 'Advanced Life Support Provider
Course (European Resuscitation Council)'
Plaats: Kasteel De Renesse, Oostmalle
Info: patrick.druwe@telenet.be,
0473/49.60.62
Inschrijven: www.rescue-belgium.be of
www.erc.edu
Accreditering: Aangevraagd (rubriek 1, 14 CP),
(rubriek 6, 1 CP)

VRIJDAG 9 DECEMBER 2011
• Studiedag rond ouderen met een
psychiatrische problematiek 'Oud
en afgeschreven/opgeschreven?'
Tijd: 10.15u-14.30u
Plaats: Sociaalculturele ontmoetingsruimte,
APZ Sint-Lucia, Ankerstraat 91,
9100 Sint-Niklaas
Info en inschrijven: 03/760.07.11,
nelegeer@apzst-lucia.be
Organisatie: Kliniek voor Ouderen Met een
Psychiatrische Acute Zorgvraag (KOMPAZ)
Accreditatie: Aangevraagd

VRIJDAG 16 DECEMBER 2011
• Studiedag 'I need a dollar. Over armoede en
psychose'
Tijd: 09.00u-17.00u
Plaats: PZ Bethaniënhuis, Andreas Vesaliuslaan
39, 2980 Zoersel
Prijs: 60 euro (incl. lunch)
Info en inschrijven: Voor 5 december via
www.pzbethanienhuis.be
of yvonne.verschueren@emmaus.be
Organisatie: Psychosezorg van PZ Bethanië
Accreditering: Aangevraagd (ethiek
en economie)

Zoekertjes op onze website

www.artsenkrant.com

Bestel uw voorschriftenboekjes via

www.artsenkrant.com/boekjes
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WERKAANBOD
• Zin in een 9 to 5 huisartsenbaan in Landgraaf?
Samenw. met Belgische HA. T. Dr Sarlet +32/
16 502995 of +31/6 22440671

NO6732

• Zoek collega voor drukke praktijk centrum
Leuven. Alles bespreekbaar. Contacteer mij
gen.anthonio@gmail.com

NO6734

• AZ Sint-Lucas Gent zoekt een spoedarts.
Meer info over de functie vindt u op www.
azstlucas.be
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ARTS VOOR
DE PERMANENTIE - DEELTIJDS
Profiel:
• U bent vlot tweetalig Frans/Nederlands en bezit een goede kennis van het Engels
• U hebt belangstelling voor farmacologie en toxicologie
• U bent contactvaardig en bezit de nodige teamgeest

PSYCHIATER voltijds

Solliciteren: Stuur uw kandidatuur met CV naar
e-mail: luc.dierckx@poisoncentre.be
website : www.poisoncentre.be

Bereid zijn een praktijk uit te oefenen in groepsverband binnen de
bestaande diensten psychiatrie, in samenwerking met de aanwezige
stafleden.

NO6735

Interesse?

• Toffe collega gezocht ter versterking
van jonge duopraktijk. Impulseo-Gent. Mail:

• CESI is op zoek naar geneesh verant vr med

• Huisarts m/v voor associatie regio Mol-

huisartsengent@gmail.com T. 09/225.30.45

checkups (Anamn,bloedaf,elektro,.) Besch ter

Balen. Eigen praktijk -secretariaat -avond-

m 1 morg/week- T. 02/700.88.36 of job@cesi.be

wacht -HA-netwerk 6 artsen T. 0495/50.78.36

NO6736
• Valida Zh 1082 Brus werft neuroloog aan voor
cons.pol.+ adv gehosp pat. Cv + motiv sturen
naar mireille.smets@uclouvain

NO6737

• Valida Zh 1082 Brus werft 1/2T huisarts aan

NO6943

NO6942

• Federale Agentschap Brussel
zoekt ARTS met erv. in stra-

• Wij zijn op zoek naar een 3e collega vanaf
01/12/2011. Meer info: T. 03/301.06.06 www.huisartsengroepparknoord.be NR1398

voor Sp loco dienst. CV en motivatie sturen naar

• Jonge vrouwelijke huisarts zoekt associatie vanaf

yves.devroey@valida.be

sept 2012 in Vl-Brabant. Mail: huisartsal@telenet.be

NO6838

• Vriendelijke dame gezocht om op onze 2 kindjes te passen. 12 u./week, officiële tewerkstelling, Lochristi. marijke.bollaert@gmail.com
NO6941

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst psychiatrie tussen het Sint-Franciskusziekenhuis en het Jessa Ziekenhuis wensen de
beheerders van beide ziekenhuizen over te
gaan tot het openen van een gezamenlijke
vacature voor een (m/v):

Het Centrum zoekt een

lingbescherming. Contact: JM
Lebrun T. 0475/97.26.29 –
jm.lebrun@me.co
NO6940

of T. 0495/89.48.26

NO6945

De kandidaturen met uitgebreid curriculum vitae moeten aangetekend
toe komen bij: dhr. Willem Descamps, voorzitter Jessa Ziekenhuis,
Salvatorstraat 20, 3500 Has selt EN dr. Marc Geboers, algemeen directeur
Sint-Franciskusziekenhuis, Pastoor Paquaylaan 129, 3550 HeusdenZolder.

Inlichtingen worden verstrekt door:
dr. Sven Estercam, psychiater, tel. 011 71 57 00 of
e-mail: sven.estercam@sfz.be

• Dermatoloog regio Geel zoekt dringend FT

op afspr, EMD, week-/WEwacht, gevarieerde

• AZ St-Lucas Brugge zkt half- of voltijds der-

collega voor raadpleging "klassieke dermato-

popul, leuke sfeer. an.versmissen@skynet.be

matoloog. Alle details via www.stlucas.be

logie". Info: dermato1@hotmail.comN
NO6947

NO6946

• Groepspr. (2570) zkt 4e HA. Secr, HAIO,cons

Welkom bij een groep ziekenhuizen en een woonzorggroep waar 3400 medewerkers de patiënten en bewoners omringen met de allerbeste zorg.
GasthuisZusters Antwerpen is een dynamische en continu innoverende groep van voorzieningen die veel belang hecht aan onderzoek en soepel
inspeelt op maatschappelijke evoluties. Daarbij geven we ook als collega’s het beste van onszelf. De GZA-ziekenhuizen campus Sint-Augustinus
(Wilrijk) zoeken een (m/v):

Oftalmoloog met subspecialisatie
in de medische retina (deeltijds/voltijds)
Functie: Op de drie campussen van GZA-Ziekenhuizen zijn samen 20 oftalmologen werkzaam. Op de campus Sint -Augustinus is een afdeling
vitreoretinale chirurgie functioneel. We zoeken een oftalmoloog om de functie medische retina vorm te geven. Het aangaan van een associatief
verband met andere oftalmologen van GZA Ziekenhuizen is mogelijk, maar niet verplicht.

NO6948
• Orthopedisch chirurg (rug-heupheelkunde) Jan

Stuur uw kandidatuur, vergezeld van
een curriculum vitae, gelijktijdig
gericht aan:
• Dr. Etienne Wauters
afgevaardigd bestuurder GZA
etienne.wauters@gza.be
• Dr. Luc Van Looy
hoofdgeneesheer GZA-ziekenhuizen
luc.vanlooy@gza.be
• Dr. Bart De Schepper
voorzitter Medische Raad
bart.deschepper@gza.be
p.a. GasthuisZusters Antwerpen,
Sint-Augustinuslaan 20, 2610 Wilrijk

Proﬁel: U bent een erkend specialist in de oftalmologie en hebt een speciﬁeke interesse op het vlak van de medische retina.
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij dr. Luc Van Looy, hoofdgeneesheer (03 443 39 90).

ZORG MET GOESTING EN EEN GLIMLACH

• Sint-Augustinus • Sint-Vincentius • Sint-Jozef • De Bijster • Sint-Bavo • Sint-Gabriël • Gemeenschapshuis Sint-Camillus

ZOEKERTJES
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Van 01/01/2012 t/m 30/09/2012, voltijds

Losartan EG®

09/223.77.96 - betty.johnson@wgcdesleep.be

12

• Radioloog wenst te vervangen privaat / ZH,

20

bant en Antwerpen T. 0473/96.41.18N
NR1397

• Th. Hasselt: alleenstaande woning, 8a, 4

Losartan EG®

NR1396

vanging wegens zwangerschap dec. en jan.
T. 0486/23.45.75 of liesthielen@hotmail.com

wijk 2 km van centrum T. 0495/36.52.99

Losartan Plus EG®
12

• Tk. Antwerpen Van Rijswijcklaan herenhuis
consultatie 4 slpk., gr. living, 2 badk., garage

20

• Huisarts, groepspraktijk te Genk zoekt ver-

slpk., volledig gerenoveerd, gelegen in rustige
NB6793

12

bij voorkeur West-Vl., Oost-Vl., Vlaams-Bra-

Voor de kostprijs van 12 maanden behandeling met het merkgeneesmiddel, heeft uw patiënt 20 maanden behandeling met Losartan
EG® 100 mg 98 ﬁlmomhulde tabletten (dit is geen indicator voor de
behandelingsduur maar een prijsratio berekend op basis van het remgeld
betaald door de actieve patiënt).

35

in omgeving T. O3/216.19.86

Voor de kostprijs van 12 maanden behandeling met het merkgeneesmiddel, heeft uw patiënt 20 maanden behandeling met Losartan
EG® 100 mg 98 ﬁlmomhulde tabletten (dit is geen indicator voor de
behandelingsduur maar een prijsratio berekend op basis van het remgeld
betaald door de actieve patiënt).

NR1399

16

NB6794

• Ruime instapkl woning en praktijkruimten
in Liedekerke. Zie ook e-artsenkrant en Immo-

Voor de kostprijs van 12 maanden behandeling met het merkgeneesmiddel, heeft uw patiënt 16 maanden behandeling met Losartan Plus EG®
50/12,5 mg 98 ﬁlmomhulde tabletten (dit is geen indicator voor de
behandelingsduur maar een prijsratio berekend op basis van het remgeld
betaald door de actieve patiënt).

web. Contact T. 0478/49.64.97 (na 18 u.)
NB6796

Yperman Ieper. ct. dr. BOURY T. 057/35.73.70 of

•

e-mail: johan.boury@yperman.net

(1 maand) gezocht te Dilbeek in onze

• Oostende: zéér mooi appartement te koop

• Moderne ruwbouw te koop Lochristi.

associatie, zo vlug mogelijk T. 02/466.03.09

met schitterend zeezicht bestaande uit

(lift), nieuwe keuken en badkamer, ruime

• Klinik St Josef, St Vith zoekt voltijs

4 slk. Kwaliteitsmateriaal met oog voor detail.

intensivist. Aantrek. voorwaarden. info:

1 slpk -slph, 5 j oud, terras, 258.000 euro

living, garage. 650 euro/mnd T. 0499/34.71.60

NR1400

niewoldc@hotmail.com

akutmedizin@klinik.st-vith.be

NO6949

Wegens

NO6950

korte

vervanging

T. 0479/81.66.00

PRAKTIJK

• Het AZ St.-Jan Brugge-Oostende AV zkt neurochirurg. Info Dr. Rigauts, alg. directeur,

ziekte

• Huisartsenpraktijk midden Limburg over te

T. 050/45.22.50 - hansrigauts@azsintjan.be

nemen 10.000 contacten/jaar inloop mogelijkheid

NO6951

alsook huur van praktijkruimte T. 0476/90.77.35
NC386

• 3°collega huisarts in duopraktijk te Westerlo
dringend gezocht. Goede week-en weekenddienst aanwezig. T. 014/54.49.63 NO6952

WERKAANVRAAG
• Huisarts met enkele jaren ervaring zoekt
nieuwe- andere uitdaging. regio MechelenLeuven huisdokter@hotmail.com

ND1395

• Jonge vrouwelijke huisarts wil zich aansluiten bij duo-of groepspraktijk in het Leuvense.
0478/67.92.15

te 1700 Dilbeek (evt. per 1/2 dag.)
NC387

• Praktijkruimte 25 m Leuven psycholoog/
psychiater/logopedist. 250 euro of 5 euro/
uur via delphinejacobs@hotmail.com NC388
• Mooi gemeubelde/ingerichte praktijkruimte

groepspraktijk regio (voor-) Kempen vanaf
sept 2012. Info: s.vanaert@hotmail.com

samenwerking,samen met 50% CLB.Heb ervaring als HA - dokteropzoek@hotmail.com
ND1398

NC389
• Rustige solo praktijk over te nemen in kem-

• Praktijkruimte te huur voor medische en/of
NC393

euro/md

T.0475/30.32.66

-

NC393

• Pas afgestudeerde huisarts doet vervangin-

• Praktijk + huis over te nemen in Berchem (Groe-

gen in Vlaams-Brabant van januari tem juni 2012

nenhoek) bij Antwerpen. Vanaf 1/10/2012 verbist.annie@skynet.be

NC395

• Dringend vervanging voor ZS nov-dec-jan.

• Arts wenst praktijk te delen 90 m , Antw

aangename, jonge duo-praktijk in Gent. Evtl

2018, K.Oomsstraat 44 + garage + secr. op dovrij-zat 695 euro/mnd T. 0495/52.62.84
NC396

VASTGOED

• Gezocht vervanging HA WGC De Sleep Gent

20
Voor de kostprijs van 12 maanden behandeling met het merkgeneesmiddel, heeft uw patiënt 20 maanden behandeling met Losartan Plus
Forte EG® 100/25 mg 98 ﬁlmomhulde tabletten (dit is geen indicator
voor de behandelingsduur maar een prijsratio berekend op basis van het
remgeld betaald door de actieve patiënt).

T. 0477/17.05.04

NB6759

NB6801

• Antwerpen prestigieus handels gvl op bruisend Zuid.

• Menen - prachtige villa, gwzn artsenpr

NB6806
• Te koop: Louiza-Kastelijn Brussel: Herenhuis
geschikt voor vrij beroep (thans tandartspraktijk) T. 02/539.11.77

NB6808

mt ruime woonmog. wachtzl, 3 kabinet,

• Lede (bij Aalst) vacature in HAtrioprakt wgs

5 slpk,2 badk,2 gar tel: 0472/31.64.41

n. prof. wending, 2 cons, op afpr, website,
WK/WEwacht, isabelle.gravez@telenet.be

NB6760

NB6809

MEDISCH MATERIAAL

Losartan Plus Forte EG®

• Gevraagd: occasie electrocaps voor EEGopstellingen

• Nwbouwapp. station Leuven - City Gate. PrivéNB6761

• Th. nieuwbouw app. Leuven.Vlakbij Zh UZ Gasthuisberg en H. Hart. Onmidd. vrij. Bezoek & info:
isabelle.vansteenwinkel@ae.be

NB6762

• Te huur: nieuwbouwapp. Tijgerstraat17, Gent.

• Mindray DC7 Color doppler met endovaginale, convexe, lineaire en 4D transducers

Ideaal vrij beroep. Volledig
gerenoveerd. HP: 3500 euro –
VK: 125 euro/m. Info: T.
03/259.04.04
NB6800

NB6764

• Te koop te Wemmel-praktijk of kantoor-

te koop? Zo goed als nieuw T. 0468/11.59.67
NM1530
• Tk. weg. praktijk stop vol. huisartsuitr.
met oa onderzoekstafel Ritter 204 Cont:
piet.dooremont@telenet.be

NM1531

• Kryotoestel Spembly 12 R in perfecte staat;
• Te huur te Gent: autostaanplaats in onder-

prijs overeen te komen T. 053/77.66.42 –

grondse parkeergarage op 5 min. wandelafstand

0478/53.50.95 johan.haentjens@pandora.be

vh UZ. 40 euro/mnd T. 0499/34.71.60N
NB6802

3 slpk., ruime living, inger. keuken, badk., gr.
terras T. 0474/92.14.31

ontwikkelingslanden.
NM1529

Voor de kostprijs van 12 maanden behandeling met het merkgeneesmiddel, heeft uw patiënt 20 maanden behandeling met Losartan Plus
Forte EG® 100/25 mg 98 ﬁlmomhulde tabletten (dit is geen indicator
voor de behandelingsduur maar een prijsratio berekend op basis van het
remgeld betaald door de actieve patiënt).

kelder + 2 berg T. 0475/51.19.16

in

0497/46.90.47 (na 20 u.) of pieroke@gmail.com

20

• Tk. Brugge vlakbij AZ
St.-Jan charmant hoevetje op

NM1532
• Te koop gevraagd: ontwikkelbak voor het
manueel ontwikkelen van RXfoto’s met
afmetingen 24 x 30cm. kris.demanet@pandora.be

ruimte, geschikt voor arts of vrij beroep-132m²-

NM1533

centrum Wemmel-Kaasmarkt T. 0476/50.27.65

• Tk. EKG CARDIOVIT CS 200 met software voor

NB6765

• Th. Knokke-Heist op jaarbasis gemeub. app.

met douche, apart toilet. Th. per week, per maand,

2 slpk, zijd. zeezicht, 30m. van strand.

per jaar, korte periodes. info 0496-706763 of

(680 euro/maand) T. Cauwe T. 050/62.19.20

chris.desteunder@telenet.be

holter en RR onderzoek. Aankoop in mei 2008.
Lage prijs T. 051/22.62.27

NM1535

ken, carport, gesloten kelder. 1°verd + lift. Vrij
01/12. T. na 18 u. 0475/26.22.40 NB6768

• Tk. Heist zeedijk: ruim app., 2 slpk., frontaal
zeezicht, 355000 euro. Immoweb ref. 3278255 inge.beckstedde@live.be

NB6754

Losartan Plus EG®

• Th. Harelbeke app.: living, keuken, 2 slpk.,
badk., toilet, berging, terrasje, kelder, garage.
550 euro T. 0479/87.40.31

NB6791

• Th. op jaarbasis : app. 90 m2, 3e verd.,
bovenverd., 2 slpk., 2 badk., wasm. En droogk.

• Tk. huis in Z-Frankrijk Périgord in natuurpark,

Ter pl., gelegen Sint-Idesbald op strand aan Kok-

herenhuis gerenoveerd instapklaar op

sijde yachtclub, ruime garage ines.malysse@

0,830 ha grond T. 011/44.16.11

telenet.be

NB6755

www.artsenkrant.com

• Th. Beringen – centr. app 2 slpk, open keu-

te Binkom. Dicht bij Leuven. Zie ook ImmoNB6753

Zoekertjes op onze website

NB6766

• Woning te kp zeer geschikt voor vrij beroep
web 3275325 - jos.vandeven@skynet.be

12

+ garage Bij station/centr. T. 09/346.81.28

0479/91.49.25

appart 55m², living, open keuken, slaapk, badk.

NB6751

Losartan Plus Forte EG®

Kerckhovel. - 2 slpk.- 2 kl. terr. v. en achter

850 euro/m. incl. tel. bemanning T.

• Antwerpen, Boudewijnsstraat, gemeubeld

16/11/2011 tem 28/02/2012 T. 011/48.59.32
NR790

• Th. app. 4 vd. rechtover Park Gent K.D.

Antwerpen. Alle dagen beh. maandag vrij

dio, volledig in orde 430 euro (gas en elektr.

2

NR789

Z-Limburg wegens zwangerschap van

• Th. Antwerpen, Doornelei 2 vernieuwde stu-

park., 2 slpk., ruime liv. + terras, keuken, badk,

Brasschaat. Ook geschikt voor + duopraktijk.
mtormans@base.be

• Huisarts gezocht voor verv. in duopraktijk in

NB6758

NB6805

• Kabinet th. medical Building, 2018

psychiater podoloog logopedist gedeelde
wachtkamer tandarts T. 0473/58.09.01N
NC392

990

mogelijkheid tot associatie T. 09/225.30.45

Onmidd. vrij T. 0477/17.05.04 Prijs 365 euro

• Praktijkruimte te huur vr diëtist psycholoog

baar. dokter.baeyens@telenet.be

NR788

(Merelbeke) of tuinbouwschool of andere.

NC390

solopraktijk Huizingen. Uren-dagen bespreek-

T. 0472/92.28.46

dijk, 750 euro/mnd T. 0499/34.71.60

NB6799

12

• +/- 90m² ideale ligging: Kapelsestwg 104,

NR787

studenten aan de faculteit diergeneeskunde

2012. Geen voorwaarden. T. 014/41.20.99

ters station T. 0468/11.59.67

• Zoek verv. owv zwangerschap maart-april, in

3 slpk., alle modern comfort, net achter zee-

70. notariaat@blontrock.be T. 050/44.05.40

pense gemeente bij Turnhout. Vanaf einde

paramedische praktijk te Gent, nabij St.-Pie-

VERVANGING

dentenkamers, zeer ruim 20 m2 geschikt voor

Deurne Zuid Boekenbergpark T. 0476/90.95.04

NO6839
• Zoek duo-of groepspraktijk voor deeltijdse

• Te huur op jaarbasis: app. De Haan, 120 m²,

met stallingen op 1 Ha. evt. bij kopen tot 5 ha

te huur voor (para)medisch beroep te

ND1396

• Jonge vr. huisarts zoekt werk in duo- of

NB6804

• Th. Merelbeke, goed gelegen nieuwe stu-

inb.). Onmidd. vrij, bij voorkeur studenten

2

NB6798

• Tk. Brugge, bij Sint-Jan, charmant hoeveke

all-in

• Praktijkruimte te huur op de Ninoofse Stw
T. 0484/44.01.97

NB6757

• Te huur app. in Zottegem: 90 m², 2de verd.

NB6792

12
1 HA bijkopen mogelijk tot 6
HA T. 050/44.05.40 –
joseph.demon@blontrock.be
NB6807

16
Voor de kostprijs van 12 maanden behandeling met het merkgeneesmiddel, heeft uw patiënt 16 maanden behandeling met Losartan Plus EG®
50/12,5 mg 98 ﬁlmomhulde tabletten (dit is geen indicator voor de
behandelingsduur maar een prijsratio berekend op basis van het remgeld
betaald door de actieve patiënt).
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• Tk. RX toestel COSMOS BS Philips Optimus 150
KV 500mA met loodscherm Aankoop dec. 2006.
Lage prijs. T. 051/22.62.27

NM1536

• Tk. echograaf HD11 Philips + 3 sondes. Aankoop
2006 perfecte staat. Lage prijs. T. antwoordapparaat T. 051/22.62.27

NM1537

• Tk. echograaf (2 sondes en Sonypri),
endo s copiekar en kast, allerhande klein
materiaal, lage prijzen T. 0472/30.51.86
NM1539
• Tk. wegens einde studie volledig skelet voor
studenten 100 euro. Zelf afhalen Sint-Pauwels
T. 0486/83.96.33 na 17 u.

NM1540

• Gezocht materiaal voor consultaties NKO,
oftalmo en THK te Niger MAIGARI GARBA
0032/486082539 soumanahamissou@yahoo.fr
NM1541
• Tk. Artsenlogo-lichtreclame straatbord
80x80x200cm Aanpasb. tekst Professioneel. Zga
nieuw. 1600 euro - kurtdeblock@hotmail.com
NM1542
• Tk. onderzoekstafel (gratis- alleen afhalen),
elektrische gipsschaar (Oscillo IV-prijs overeen te komen) T. 0495/28.37.63

NM1543

• Gratis mobiel RX-toestel met fluoroscoop in
perfecte staat te verkrijgen in Oudenburg;
T. 0475/68.31.86

NM1544

• Tk. echograaf Aloka prosound SSD 4000
(aankoop 2006) abdominale en endovaginale
sonde T. 0475/48.51.87

NM1545

• Twee afsluitbare dossierkasten Marcadet,
lichtgrijs,afm:198/45/120 prijs: 250 euro't
stuk + originele dossierdragers T. 053/77.81.31
NM1546
• Onderzoekstafel gymna, grijs, elektrisch in
hoogte verstelbaar T. 053/77.81.31

NM1547

• Zoek vervangstukken voor HP Rappaport
Sprague stethoscoop T. 0475/41.05.45
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AZ Jan Portaels

De Kliniek Sint-Jan, een
privaat ziekenhuis in het
centrum van Brussel, beschikt
over 500 bedden verdeeld
over twee sites en wordt
gekenmerkt door hooggespecialiseerde en dynamische
diensten die de menselijke
dimensie en de relae met de
paënt vooropstellen.
Meer dan duizend personeelsleden staan garant voor een kwalitaeve dienstverlening.

De Kliniek Sint-Jan te Brussel
zoekt voor de afdeling Preveneve
Geneeskunde een
“arts algemene geneeskunde” of een
“arts interne geneeskunde” (m/v)
die gemotiveerd is om het project
“gezondheidsbilan” mee vorm
te geven.
Vereisten:
• Belgische erkenning voor het uitoefenen van de
Geneeskunde, bijkomende vorming en/of ervaring in
de preveneve geneeskunde is een pluspunt
• Tweetalig Nl/Fr, kennis van het Engels is een pluspunt
• Geïnteresseerd om te werken in een dynamisch
hospitaalteam en een kliniek in volle ontwikkeling
• Beschikbaar 2 of 3 halve dagen per week (maar
mogelijkheid bestaat om in funce van de te ontwikkelen acviteit door te groeien naar een voljdse
bezeng)
• Zelfstandig statuut
Movaebrief en CV worden verstuurd naar de
Medische Direce, Kliniek St-Jan, Kruidtuinlaan 32 te
1000 Brussel of via e-mail (fverbeeck@klstjan.be).
Bijkomende inlichngen kunnen bekomen worden
op hetzelfde adres bij Dr. F. Verbeeck,
Hoofdgeneesheer (tel. 02/221.90.00).

Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde VZW

... is op zoek naar volgende

g
ge
geneesheer
s
sp
specialisten
PEDIATER
U werkt in een poolsysteem met 3 collecolle
ga-pediaters tegen forfaitaire betaling.
Het team van pediaters werkt volgens
een blokkensysteem, waarbij ieder om
beurt de wacht, de zaaltoer en consultaconsulta
ties op zich neemt.

GERIATER
Om het enthousiaste geriatrische team
te versterken zijn wij op zoek naar een
4de geriaterr. Als geriater bent u tevens
verantwoordelijk voor 6 bedden op de
Palliatieve afdeling en 25 bedden op de
afdeling locomotorische revalidatie.

cijfers
402 bedden
112 artsen
750 medewerkers
11.500 gehospitaliseerde
patiënten/jaar
105.000 verpleegdagen
62.000 ambulante
raadplegingen/jaar
20.000 dagbehandelingen
/jaar

DERMATOLOOG
Naast consultaties en kleine ingrepen
bij ambulante en gehospitaliseerde
patiënten kunt u tevens meewerken aan
de uitbouw van de allergiekliniek en de
diabetische voetkliniek.

ANESTESIST/INTENSIVIST
Voor een deeltijdse activiteit OK/
anesthesie en een deeltijdse activiteit
op onze afdeling intensieve zorgen
zijn wij op zoek naar een geneesheerspecialist in de anesthesie/reanimatie
met bijzondere beroepstitel intensieve
geneeskunde of een uitgesproken interinter
esse in intensieve zorgen.

Geïnteresseerden ku
kunnen contact opnemen met:
Dero
oov , hoofdgeneesheerr,
Dr. J. Deroover
T 02—257 5911 Jan
Jan.deroover@azjanportaels.be
Dr. E. M
Moonen,
oone medisch directeur
evi.moonen@azjanportaels.be
T 02—257
7 5082
50
evi
Dr. K. Coeny
Dr
Coenye, medisch directeur
T 02—257 5952 Kenneth.coenye@azjanportaels.be

meer info

www.azjanportaels.be

NM1548
• ECGtoestel cardiette 1200 te koop,
computergestuurd protocol, in zeer goede

• Kleine centrifuge 3 standen tot 5100 t/m

• Zoek drngnd te koop EEG schrijfnaalden voor

• Tk. 10 pakken EEG papier Schwarzer 758251B.

staat. 1000 euro T. 016/50.29.95 na 18.00 u.

4 proefbuizen. Nieuwprijs: 850 euro nu voor

EEGtoestel van merk NIHON KOHDEN (Pen Set

Contact : dokter@gacoms.be - T. 0475/49.31.69

150 euro. Zelden gebruikt. T. 014/41.20.99

YE-0) T. 051/22.64.17 - vronte@gmail.com

NM1550

NV2005

• 20 liter Dewarvat (grijs geverfd) vr.

NM1553

NM1555
• Sensor-handontsmettingssysteem Germstar

vloeib. stikstof, te weinig gebruik. Prijs

• Tk. meubilair en materiaal voor oftalmolo-

• Leuven: OnderzoekstafelBobyMed - Roltafel

incl 5 patronen, nieuwe staat, zwart, muurbe-

124 euro, af te halen Bever, T. 0477/69.41.27

gie wegens stopzetten van praktijk.

toren wit Negatosk Dynamom Design armaturen

vestigbaar. Mail: vervangarts@hotmail.com

T. 02/358.49.38

stoelen Gemels T. 0479/60.23.02

NM1551

NM1552

NM1554

NM1556

Zoekertjes op onze website
Surf naar onze zoekertjes
of zet uw tekst meteen
op het net via

www.artsenkrant.com

MediPath maakt
aakt RIZIV
RIZIV-zorgtrajecten
V--zorgtrajecten
-zorg
beheren eenvoudig
Een beveiligd internetplatform dat
multidisciplinair samenwerken
makkelijker maakt.

Werkt f
om o
autono MD
E
via uw

Contract opmaken
Voorschriften
V
o
oorschriften
uitschrijven
uitschrijve voor de andere zorgbegeleiders
Behandeling en resultaten opvolgen
Handig voor bespreking in uw Lokaal Multidisciplinair Netwerk of voor
(op langere termijn) het opleveren van statistische gegevens aan het
Wetenschappelijk
etenschappelijk
enschappelijk Institu
Instituut Volksgezondheid.
Volksgezondheid.
In samenwerking
enwerking met:

Geïntegreerd binnen:
en

Bel 02 - 600
0 40 40,
40, mail info@medibridge.be of bezoek: www.medibridge.be
www
w.medibridge.be
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Yaz®

13x28

tsk10150@scarlet.be

NI1982

L.BE.05.2011.0575

L.BE.05.2011.0575

privé zwemb. – privacy – panorama - Info:

Femodene®

13x21

• Comfortabele chalet te huur in Karinthië op
1300m hoogte. Sneeuwzekerheid op
Mölltalergletscher. Info: tsk10150@scarlet.be

ALLERLEI
• We zkn ng 2 huisgenoten vr leuk huis
Lozevisserstr, Gent. gr kmr, vl licht (295euro),
T. 0488/42.67.97

• Antieke kasten in eik met roodbruin

delen, mountainbiken, fietsen, langlauf. www.cur-

marmer blad. H240 B159 D51. H99 B120 D46

tisamblava.be T. 0496/37.86.06

johan.haentjens@pandora.be T. 0478/53.50.95

NI1984

NV2006

comfort, digitale TV, DVD, draadl. internet,

• Zilveren bestek "auerhahn" 40 jaar oud - per-

vaatwas. www.vakantie-in-oostende.be

fecte staat: extra verzilverd wit metaal 90g. -

NI1985
• Ard. gun uzelf de tijd om te onthaasten,
privégebruik: binnenzwembad, sauna,
• Te huur: ondergrondse garage in

fitness, zonnebank, www.gitelecotevert.be

Oostduinkerke. Verhuur op jaarbasis. Info: isa-

NI1987
• Te huur: bung. 8 p.aan VEERSE MEER.Voll. inger.
kk. 900 euro/mnd + verw. Kerst 300 euro/wk.

• Th. kust Middelkerke: 3 slpk. App. in groen

Inl. T. 0473/93.51.57 hverstraeten2@

domein op 200 m v/d dijk; alle comfort; met

hotmail.com

garage en zwembad; T. 0495/70.08.23
NI1975

• Th. villa Z.-Fr. Argeles dichtbij zee, pr. zwemb. + afgesl.
tuin, 6 kamers (11 p.) 1.650
euro/week Site op Google:
www.villaslocationsud.fr Mail
m . b . m a y a @ w a n a d o o . f r.
T. 00033/468.89.68.17 NI1818

NI1988

• Te huur app. 3 slpk. Res. Pechoir – fietsenstalling Kustlaan Knokke-Zoute ook voor kortere periodes T. +32 (0) 12 23 44 55 NI1989
• Italie (Umbrië): pracht. landh. Drie woningen,
vr. 3 à 4 p. Zwemk. Panor. zicht. Gr.
tuin. www.capegliano.be T. 0495/29.17.77

103 delig (2003: 5.012,50 euro) T. 0475/41.87.37
• Prov. Lubér. mas 4 slpk. 2 badk. al konf. gr
tuin mooi uitz. op Lub. zeer kalm priv. zwemb.
site op aanvr. Pa mei juli sept. T. 0475/48.00.87
NI1997
• Rechtstreeks van collega villa voor 6 à 8 personen te huur in Mallorca. Info en foto's
http://soncosmepons.webs.com

NI1999

fort - sateliet-TV - zonneterras - 2 badk. - in

kus 18-25/2/2012, binnenbad, sauna, solarium,

domein met zwembad – T. 0032/495200965

bij skipiste T. 0477/48.47.25

NV2008

• Zonnig hoekppartement Duinbergen 6 pers.
2 slpk., 2 badk. Open keuken. Garage.

behoevende weduwe verblijvend in home te

boekje. Vraagprijs: 11.500 euro. T. 0494/72.57.12

en sollic. schrijven naar postbus 377, Mechelen Station, Koning Albertplein 28-29, 2800
Mechelen

0485/56.28.52

• Gezelschapsdame met ervaring, spreekt nl,
Brussel. T. 0498/82.84.21

Yasminelle

13x21

NV2011

• Grothrian Steinweg vleugel uit 1950+- te
koop, in goede staat, bruin van kleur en onderhouden, wegens overlijden T. 0031/473893162

zeezicht, 2°verd., 2slpk., 6 p., alle comfort,

zwemb. tennis resto sauna panor. Gr. Z terras

modern comfort 053/78.39.59 in prima staat,

garage, geen huisdieren T. 03/314 67 52

bij skilift golf T. 0478/65.22.56

motor en koetswerk 32000 miles

de rust en stilte. www.euben.be/issepts

60 euro/dag. T. 0475/26.49.12

NI1978

• Engelberg: prachtig skigebied; Ruim

• Th. Provence Côte d'Azur, supervilla van 250

(110 m2), modern en praktisch ingericht app.

m2, 10 p., 5 kamers en 5 badk., zwembad van

zwembad. Fant. zeezicht. http://home.

voor 6 à 8 p. op 100 m van de skilift. Sneeuw-

11 op 6 www.calicoucou.be T. 0475/80.58.09

scarlet.be/~carllaer/ - T. 0485/56.28.522

Info op www.engelbergapartment.com of
T. 0032/495494363

NA1467

• Te koop: Citroën Xsara Picasso 2004 68000
km ingebouwde GPS benzine T. 056/41.60.77
NA1468

NA1469

• Citroen C4 coupe bwj. 2006 1ste in verkeersstelling november 2006 aantal km
30000 km - kleur : zwart metaalglans -

NI2002

Surf naar onze zoekertjes
of zet uw tekst meteen
op het net via

fisc pk, titanium zilver, vele opties, leder ztls,

www.artsenkrant.com

eig., enkel snelweg, ongevalvrij, 150 pk, 11
ingeb. gps bj 05/2006, 195.000km; 12.500
euro. Gent, Info (na 18 u) T 0475/52.81.01,
jnp11cdc@telenet.be

NA1471

• Te koop Schootmobiel, merk Pratic comfort,
model F40, kleur rood Prijs nieuw 2950 euro
aangekocht 14/07/2011 nog 1.5 jaar garantie T. 0495/10.35.19

delafstand skipiste. Skigebied 4 Vallées Zwit-

De inhoud van de

NA1472

• Te koop: Volvo S40 1.9 TD Luxuryline
115pk met 4 winterwielen.06/2004 Zeer

2 badk., sauna TV/DVD. Te huur/week.

goede staat. 108000 km. T. 0486/55.54.47

NI1981

• Nazomeren in de Drôme (Frankrijk) of boe-

T. 0478/80.49.63

• BMW 520 TD Touring (break), perf. staat, 1e

• Th. chalet alle comfort voor 8 p. op 200m wan-

T. 0486/36.97.24

ketting en tandwielen op 25000 km

Zoekertjes op onze website

NI1980

serland/Les Collons. Garage 2 wagens, 3 slpk.,

- metspoiler en valdoppen. 26000 km nieuwe

NA1470

NI1995

NI1996

• Perfecte moto Suzuki SV 650 - bj 2005 blauw

zijdelingse airbags T. 051/31.36.68

• Villa 8 pers. Begur Costa Brava. 4 slpk. privé

zekerheid op < 7 u. rijden vanuit België.

NA1463

• Boek nu voor de zomer 2012. Prachtige

gen, alle comfort, zwembad- en saunagebruik.

NA1466

T. 03/464.04.47

• Citroen SM Maserati 1773 klasse Oldtimer met

vakantiewoning met zwembad. Genieten van

vraagprijs 9000 euro T. 0495/53.33.96

ren zetels zwart 129957 km, bouwj. 2002

• Th. Crans Montana Zwits. luxe app 6 p.

• Bungalow 4-5 p. in Eifel, Biersdorf: wandelin-

km, full option, trekhaak eerste eigenaar,

• Tk. Audi A6 dolfijngrijs 1990 CC 140 PK – lede-

• Th. Nieuwpoort-Bad: app., nieuwbouw,

NI1977

• Tk. Citroen C5 1,6HDI SX FAP 2/2007 72.000

NV2012

AUTO/MOTO

NI1994

NA1465

NV2010

fr, eng, 60 jaar zoekt interne plaats in of rond

®

• Tk. VW Jetta 2008 109956km beige métallic
leder lederen zetels ongevalvrij. Onderhouds-

http://home.scarlet.be/~carllaer/ - T.
NI2001

NA1464

• Gezocht gezelschapsdame voor 87-jarige hulp-

loning overeen te komen. Voor verdere inl.

NI1993

NI1976

frederik.ceulemans@skynet.be

zavac.tk

• Frankrijk: woning th. - 6-8 pers. - alle com• Th. Schladming, app. 2 slpk. 6 p., 70m2, kro-

scherm+bluetooth prijs OTK 0497/55.78.78

Begijnendijk;tel: 016 698811; e-mail:

pen met maaltijden, looprek en rolwagen. Ver-

• Lastminute, herfstvakantie, De Haan, groot
mers, 12 personen T. 09/360.12.17 NI1992

zwart parel binnen rood leder div.acc.+wind-

Dr Ceulemans Freddy Sleutelbaan 10 ( 3130 )

huis met zwembad voor 6 pers Zie www.lanNI2000

• VW EOS D+roetfilt 2007 6 versnel 92000km

• Arts-verzamelaar koopt oude postkaarten;

Rijmenam om gedurende 4 uur/dag te hel-

NI1991

app, zeedijk, gelijkvloers, parking, 3 slaapka-

NV2007

• Vakantie Lanzarote: Playa Blanca,te huur

L.BE.05.2011.0575

NI1974

13x21

NV2004

• Vakantiewoning in Ardennen - Eifel tot 15 p. Wan-

• Centrum Oostende: nieuw app. 2 slpk. alle

belle.vansteenwinkel@ae.be – T. 016/39.30.60

Meliane®

kl kmr, houten vloer (255 euro)

NI1983

VAKANTIE

L.BE.05.2011.0575

De inhoud van de zoekertjes valt onder de verantwoordelijkheid van de auteurs. Misbruik van deze dienst kan juridische vervolgingen rechtvaardigen.

zoekertjes valt onder

NA1473

ken voor 2012.Villa (10 p – 4 slpk.- 3 badk. -

13x21

van de auteurs.
Misbruik van deze dienst
kan juridische vervolgingen
rechtvaardigen.

Yasmin®

13x21

L.BE.05.2011.0575

Microgynon® 30

L.BE.05.2011.0575

de verantwoordelijkheid

Column
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Seks voor dummies

Reacties? pascal.selleslagh@ubm.com

I

© JDB

k hou wel van interessante kocht. Meestal mannen. Hoe men aan
per(ver)sberichten. Recentelijk sprong anale seks doet, is blijkbaar een gat in
er eentje in het oog: “Stormloop de markt in Nederland. Een protgraop Belgische website met seksvideo- duaat. In België geen anale seks in de
cursussen”. Op www.hoehetmoet.be top vijf, bij onze noorderburen op
kan je terecht voor videocursussen. nummer één. Culturele verschillen, het
Over voortplantingsoefeningen zonder uitsparen van een voorbehoedmiddel?
het oogmerk te vermenigvuldigen. Er is nog geen torenpoeperscursus. Dat
Voorlopig dus enkel met filmpjes en is waarschijnlijk een specialisatie aan de
tekst, er zijn (nog) geen praktische ses- Universitet van Aalst.
sies. Een diepgaande bijscholing. Ik
Wanneer gaat men dit trouwens
hoor hier en daar al vertellen: “Ik volg introduceren in de scholen? Als dat
opleiding, seksmaster en neukbachelor.” geen algemene vorming is. Er zal wel
Sekslessen zijn volop in de mode, kritiek komen. Van de vegetariërs die
geen Italiaans op avondschool of foto- geen vlees in de mond mogen nemen,
grafie meer. De site vermeldt aller- van de moslims, omdat de vrouwen op
hande opties: beffen, pijpen, stand- de video’s niet gesluierd zijn, van
jes,… Materiaalkennis, gulpstukken en Monseigneur Léonard omdat er geen
gadgets komen eveneens
aandacht voor seks in de
aan bod. SM dvd-pakketZou eerste minister
Gaat de spontaneïteit niet kerk.
jes worden met EHBO-kit
Di Rupo een aangepast
een beetje verloren? lessenpakketje vragen?
geleverd, masturbatie is
volop in trek. Verschillende
Er zijn een aantal
vakken, net zoals op school. Wat sen- onderwerpen die ik mis op de site. Hoe
suele anatomie, zinnenprikkelende bio- repareer ik een platte band? Wat moet
logie, intermenselijke chemie, aarsrij- ik doen als ik geen aspirientjes in huis
kunde, talen van lust en liefde en licha- heb? Ook het leren werken in groepsmelijke opvoeding in de hete zin van de verband is belangrijk, ben jij trouwens
betekenis.
in de gang bang voor seks?
Iemand was onlangs gebuisd op haar
Het is wel niet gratis, het is betaalde
pijpexamen, ze had het hoofdstuk over seks(les). Ach, waar is de tijd van de zelfde zuigreflexen vergeten te blokken studie door vallen en opstaan, de school
en had een slikpneumonie. Schitterend van de ervaring en het sexperiment. Trial
sekscuus om ongegeneerd naar porno- and error. Waarom moeten we alles
filmpjes te kijken, want bijscholing is voorgeschoteld krijgen? Gaan mensen
belangrijk. Artsen kunnen mogelijk nu gelukkiger zijn? Ik denk het niet.
accreditatiepunten verdienen.Voor jong Geef mij maar een ontdekkingsreis naar
en oud. Parenclubs worden studenten- het onbekende en een vleugje mystiek.
clubs. Pittige natuurfilmpjes, een snuifje Alles gaat te technisch worden. Net
National Geografic bij de homo sapiens. zoals een gastronomisch analfabeet
Helemaal geen stijf gedoe (alhoewel). klaagt over de cuisson, zullen partners
Een beetje kookboek voor in bed, opmerkingen maken over penetratiede SOS Piet tussen de lakens. Seks is trou- snelheid en ritmegevoel. Gaat de
wens zoals (over)koken. Maar niet hoe spontaneïteit niet een beetje verloren?
je iets, maar iemand moet opwarmen Voor een nieuwe date gauw nog even
en klaarmaken. Outdoor koken, spicy de leerstof opfrissen, tijdens het vrijen
food, éénmansgerechten, kokkerellen de hoofdstukken aframmelen. Gelukkig
op grootmoeders wijze, desserts met ben ik niet comaardbeien en slagroom, en voor de mercieel ingegetrouwde koppels de koude schotels. steld, anders had
Exotische keuken met Steve Stevaert als ik ook mijn webgastdocent, buitenshuis eten met Yves site kunnen starLeterme. Maar net zoals achter het for- ten: www.hoenuis zijn er verschillende opvattingen over hetnogbeterseks. Je kan een snelkookpan gebruiken kan.com
voor bepaalde ingrediënten of ze op een
laag vuurtje laten sudderen tot ze gaar
zijn.
G u y Ve r h u l s t
De site heeft succex, meer dan
100.000 bezoekers, 20.000 video’s ver- Guy Verhulst is gynaecoloog.
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Navelstrengbloed:
allogeen versus autoloog

D

e reactie in Artsenkrant
2195 van Ann Van Gysel,
algemeen directeur van
FlandersBio, wekt de foute indruk
dat het negatieve advies van de
Hoge Gezondheidsraad (HGR)
betreffende de private opslag –
“enkel voor eigen gebruik” – van
navelstrengbloed, een bedreiging
zou vormen voor de hele biotechsector. Zij speelt daarnaast commercieel handig in op de emoties
van aanstaande ouders: wie wil
nu niet het beste voor zijn kind?
P ure banking van eigen autoloog
navelstrengbloed (tegen woeker prijzen voor de happy few en voor
hypothetische indicaties) heeft mijns
inziens echter weinig of niets met de
geroemde waarden van de biotechsector te maken. Welke creativiteit,
innovaties, tewerkstelling, meerwaarde komen van deze simpele
opslag in dure frigo’s?

Zinloos
De klinische toepassingen dan? Waar
de levensreddende en superieure waarde
van allogeen (vreemd) navelstrengbloed in de behandeling van
kwaadaardige en aangeboren bloedziekten sedert enkele decennia
overvloedig werd bewezen, blijven de
resultaten met gebruik van eigen navelstrengbloed beperkt tot enkele extreem
zeldzame gevallen van aplastische anemie. De beloften op het “beter” gebruik
van eigen navelstrengbloed bij de behandeling van hartinfarcten, herseninfarcten,
parkinson, diabetes, cirrose, artrose, enz.
blijken door de internationale wetenschap
telkens niet bevestigd te kunnen worden. Voor die indicaties zijn andere types
van stamcellen wellicht beter geschikt.
Merkwaardig ook dat mevrouw Van
Gysel in haar argumentatie pro autologe opslag verwijst naar het artikel van
Rosenthal in het tijdschrift Pediatric
Blood Cancer van 2011. Precies in dat artikel worden namelijk allerlei klinische, economische en ethische argumenten aangehaald, illustratief voor de zinloosheid
van eigen navelstrengbloed bij de wetenschappelijk aanvaarde indicaties voor
stamceltransplantatie. Er wordt letterlijk
(p. 1010) gesteld: “However, this promise
is futuristic and lacks at the moment
clinically compelling evidence to justify
storage of autologous Cord Blood for
possible use in adulthood.”

Gemakkelijke winst
Ik wil ook opmerken dat dit bewuste
artikel wel degelijk vermeld wordt in de
literatuurlijst van het (overvloedig gedocumenteerde) rapport van de HGR en dat
hun advies dus wel degelijk up-to-date
is. Mevrouw Van Gysel gaat een beetje
kort door de bocht in haar kritiek op de
HGR “als zou deze geen rekening houden met recente publicaties”. In deze raad
zetelen experten uit diverse wetenschapsgebieden, die jaren overleg hebben gepleegd en tegensprekelijk advies
gevraagd, maar toch is deze vorm van
peer review blijkbaar niet relevant voor
FlandersBio. Misschien omdat recent in
een gespecialiseerd Amerikaans tijd-

Wie wil nu niet het beste voor zijn kind?
schrift Double digit growth for the Cord
Blood Industry (sic) wordt voorspeld?
De drijfveren van de private banken
zijn dus niet de volksgezondheid, niet de
innovatie, niet de biotechwetenschap, het
gaat om (gemakkelijke) winst. Daar is
(misschien) niks mis mee als ouders
eerlijk worden voorgelicht, maar als
iedereen nog enkel privaat wil opslaan,
zullen de publieke banken niet aan de
vraag kunnen voldoen van die andere
ouders, die hopeloos op zoek zijn naar
een donor voor hun kind met leukemie
of aangeboren bloedstoornis.

Failliet
Niemand stelt zich ook de vraag of de
stalen, die de autologe banken “7/7,
24/24” verzamelen, wel bruikbaar zijn,
wat hun samenstelling is en vooral hun
kwaliteit. Dat laatste zal ook de “welwillend” aangeboden samensmelting
van private en publieke banken (in een
hybride set-up, waar privégeld mee de
publieke opslag financiert) onmogelijk
maken. Hoeveel van de stalen in de private banken zijn weefsel-getypeerd (en
dus bruikbaar voor iemand anders)?
Hoeveel bevatten voldoende cellen voor
een veilige transplantatie? Als de cellen
van deze hypothetische hybride banken voor een ander kind worden gebruikt,
hoe zal men dan de ouders van de private opslag schadeloos stellen? Verkoop
aan de meest biedende?
De publieke banken wensen niets liever dan vooruitgang en samenwerking
met de biotech (heel wat van het door
ons in Leuven gecollecteerde, maar niet
voor klinisch gebruik geschikte, navelstrengbloed wordt door verscheidene
groepen en biotechbedrijven gebruikt bij

hun onderzoek), maar in de klinische context werken stamceltransplanteurs enkel
op evidence based basis.
FlandersBio verwijst naar Zuid-Europa
en met name Spanje om de autologe
opslag te verdedigen. Dan moet men ook
zo eerlijk zijn om er Italië (verbod op private banking sinds 2009) en Frankrijk
(waar geen enkele private bank is toegelaten) bij te vermelden. Bovendien werden in Griekenland meerdere private
banken wegens faillissement gesloten
sinds de economische crisis en niemand
weet wat er met de staaltjes zal gebeuren.

Selectief lezen
Al deze problemen werden ook
reeds aangehaald en besproken in
het document van de HGR, maar als
men de gewoonte heeft selectief te
lezen...
De Europese regelgeving betreffende
Cellen en Weefsels is vertaald naar een
Belgische wet, met als heilig principe dat
het “verkrijgen” van menselijk materiaal en het “toedienen” ervan onder controle van de medische sector blijft. Wat
daartussen ligt, moet voldoende zijn
voor translationeel onderzoek. De biotechsector moet dus geen ongefundeerde angstgevoelens koesteren over
het al dan niet beperken van hun actieradius. Maar patiënten (en hun cellen en
organen) blijven nu eenmaal een niet
commercieel gegeven.

Marc Boogaerts
Helene Schoemans
Leuvense navelstrengbloedbank
Titel en tussentitels van de redactie
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TOEDIENING Dosering: 80 mg/160 mg: Hypertensie: De aanbevolen startdosis Valsartan EG® is eenmaal daags 80 mg. Het bloeddrukverlagende effect is binnen 2 weken substantieel aanwezig en het maximale effect wordt
binnen 4 weken bereikt. Bij sommige patiënten bij wie de bloeddruk niet adequaat onder controle is, kan de dosis worden verhoogd tot 160 mg en tot een maximum van 320 mg. Valsartan EG® kan ook met andere
antihypertensiva worden toegediend. Bij deze patiënten zal de bloeddruk door toevoeging van een diureticum als hydrochloorthiazide nog verder dalen. Recent myocardinfarct: Bij klinisch stabiele patiënten kan al 12 uur na het
optreden van een myocardinfarct met de behandeling worden gestart. Na een startdosis van tweemaal daags 20 mg moet valsartan gedurende de daaropvolgende weken omhoog worden getitreerd naar tweemaal daags 40
mg, 80 mg en 160 mg. De startdosis wordt geleverd door de deelbare tablet van 40 mg. De maximale streefdosis is tweemaal daags 160 mg. Over het algemeen wordt aanbevolen dat patiënten twee weken na de start van de
behandeling een dosisniveau bereiken van tweemaal daags 80 mg en dat de maximale streefdosis van tweemaal daags 160 mg na drie maanden is bereikt, afhankelijk van de verdraagbaarheid van de patiënt. Indien
symptomatische hypotensie of renale disfunctie optreedt, moet een dosisverlaging worden overwogen. Valsartan kan worden gebruikt bij patiënten die met andere postmyocardinfarcttherapieën worden behandeld, zoals
trombolytica, acetylsalicylzuur, bètablokkers, statinen en diuretica. De combinatie met ACE-remmers wordt niet aanbevolen. Bij patiënten die een myocardinfarct hebben doorgemaakt, moet beoordeling van de nierfunctie altijd
onderdeel van de evaluatie uitmaken. Hartfalen: De aanbevolen startdosis Valsartan EG® is tweemaal daags 40 mg. Omhoog titreren tot tweemaal daags 80 mg en 160 mg moet plaatsvinden met telkens een interval van minimaal
twee weken, tot de hoogste dosis die door de patiënt wordt verdragen. Hierbij moet worden overwogen of de dosis van gelijktijdig ingenomen diuretica moet worden verlaagd. De maximale dagelijkse dosis die in klinisch
onderzoek is toegediend, is 320 mg, verdeeld over meerdere doses. Valsartan kan in combinatie met andere therapieën voor hartfalen worden toegediend. Het gelijktijdige gebruik van de drievoudige combinatie ACE-remmer,
bètablokker en valsartan wordt echter niet aanbevolen. Bij patiënten met hartfalen moet beoordeling van de nierfunctie altijd onderdeel van de evaluatie uitmaken. 320 mg: Hypertensie: De aanbevolen startdosis Valsartan EG®
is eenmaal daags 80 mg. Het bloeddrukverlagende effect is binnen 2 weken substantieel aanwezig en het maximale effect wordt binnen 4 weken bereikt. Bij sommige patiënten bij wie de bloeddruk niet adequaat onder controle
is, kan de dosis worden verhoogd tot 160 mg en tot een maximum van 320 mg. Valsartan EG® kan ook met andere antihypertensiva worden toegediend. Bij deze patiënten zal de bloeddruk door toevoeging van een diureticum
als hydrochloorthiazide nog verder dalen. Aanvullende informatie over speciale populaties: Ouderen: Bij oudere patiënten is geen aanpassing van de dosis noodzakelijk. Nierfunctiestoornis: Gewoonlijk is geen dosisaanpassing
noodzakelijk bij volwassen patiënten met een creatinineklaring > 10 ml/min. Leverfunctiestoornis: Valsartan EG® is gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis, galcirrose en bij patiënten met cholestase
(zie rubriek 6. Contra-indicaties). Bij patiënten met een lichte tot matige leverfunctiestoornis zonder cholestasis mag de dosis valsartan niet hoger zijn dan 80 mg. Pediatrische patiënten: Pediatrische hypertensie: Kinderen en
adolescenten van 6 tot 18 jaar: De startdosis is eenmaal daags 40 mg voor kinderen lichter dan 35 kg en eenmaal daags 80 mg voor kinderen die 35 kg of meer wegen. De dosis dient aangepast te worden op basis van de
reactie van de bloeddruk. Voor maximum doses, zoals bestudeerd tijdens klinische studies, zie onderstaande tabel. Hogere doses dan aangegeven zijn niet bestudeerd en worden daarom niet aanbevolen. Gewicht [=A]:  18
kg tot < 35 kg, Maximumdosis bestudeerd in klinische studies [=B]: 80 mg. A:  35 kg tot < 80 kg, B: 160 mg. A:  80 kg tot  160 kg, B: 320 mg. Kinderen jonger dan 6 jaar: Beschikbare gegevens zijn beschreven in rubriek 7.
Bijwerkingen. De veiligheid en werkzaamheid van Valsartan EG® zijn echter niet bewezen in kinderen van 1 tot 6 jaar. Gebruik bij pediatrische patiënten met nierfunctiestoornis van 6 tot 18 jaar: Gebruik bij pediatrische patiënten
met een creatinineklaring van < 30 ml/min en bij pediatrische dialysepatiënten werd niet onderzocht; daarom wordt valsartan niet aanbevolen voor deze patiënten. Een dosisaanpassing voor pediatrische patiënten met een
creatinineklaring van > 30 ml/min is niet nodig. De nierfunctie en de serum kalium spiegel dienen nauwgezet gecontroleerd te worden. Gebruik bij pediatrische patiënten met leverfunctiestoornis van 6 tot 18 jaar: Net als bij
volwassenen, is Valsartan EG® gecontra-indiceerd bij pediatrische patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis, galcirrose en bij patiënten met cholestase (zie rubriek 6. Contra-indicaties). Er is weinig klinische ervaring met
Valsartan EG® bij pediatrische patiënten met een lichte tot matige leverfunctiestoornis. De dosis valsartan mag bij deze patiënten niet hoger zijn dan 80 mg. Pediatrisch hartfalen en recent myocardinfarct: Valsartan EG® wordt
niet aanbevolen voor de behandeling van hartfalen of recent myocardinfarct bij kinderen en adolescenten onder de leeftijd van 18 jaar, wegens het ontbreken van gegevens over de veiligheid en werkzaamheid. Wijze van
toediening: Valsartan EG® kan onafhankelijk van een maaltijd worden ingenomen en moet met water worden ingenomen. 6. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor valsartan of voor één van de hulpstoffen. Ernstige
leverfunctiestoornis, biliaire cirrose en cholestase. Tweede en derde trimester van de zwangerschap. 7. BIJWERKINGEN In gecontroleerde klinische onderzoeken met volwassen patiënten met hypertensie was de totale
incidentie van bijwerkingen vergelijkbaar met die in de placebogroep en is consistent met de farmacologie van valsartan. De incidentie van bijwerkingen bleek niet gerelateerd te zijn aan de dosis of behandelingsduur en
toonde ook geen verband met geslacht, leeftijd of ras. De bijwerkingen die zijn gemeld in klinisch onderzoek, postmarketing ervaring en laboratoriumbevindingen zijn hieronder vermeld, ingedeeld naar systeem/orgaanklasse.
De bijwerkingen zijn in volgorde van frequentie gerangschikt, de meest voorkomende bijwerkingen eerst, waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende conventie: 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. Voor alle bijwerkingen die zijn gemeld vanuit post-marketingervaring en laboratoriumbevindingen is het niet mogelijk om een bijwerkingenfrequentie te bepalen en daarom is bij deze bijwerkingen bij
frequentie “niet bekend” vermeld. Hypertensie: Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Niet bekend: Daling van de hemoglobinewaarde, daling van de hematocrietwaarde, neutropenie, trombocytopenie.
Immuunsysteemaandoeningen: Niet bekend: Overgevoeligheid inclusief serumziekte. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Niet bekend: Stijging van de kaliumspiegel in serum. Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
Soms: Vertigo. Bloedvataandoeningen: Niet bekend: Vasculitis. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Soms: Hoesten. Maagdarmstelselaandoeningen: Soms: Buikpijn. Lever- en
galaandoeningen: Niet bekend: Verhoging van de leverfunctiewaarden inclusief een stijging van de bilirubinewaarde in serum. Huid- en onderhuidaandoeningen: Niet bekend: Angio-oedeem, huiduitslag, pruritus.
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Niet bekend: Myalgie. Nier- en urinewegaandoeningen: Niet bekend: Nierfalen en nierfunctiestoornis, verhoging van de creatininewaarde in serum. Algemene
aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Soms: Vermoeidheid. Pediatrische patiënten: Hypertensie: Het bloeddrukverlagend effect van valsartan werd beoordeeld in twee gerandomiseerde, dubbelblinde
klinische studies met 561 patiënten van 6 tot 18 jaar. Met uitzondering van geïsoleerde gevallen van gastrointestinale aandoeningen (zoals buikpijn, misselijkheid en braken) en duizeligheid, werden er geen
verschillen in type, frequentie en ernst van bijwerkingen opgemerkt tussen het veiligheidsprofiel voor pediatrische patiënten van 6 tot 18 jaar en het profiel eerder gerapporteerd voor volwassen patiënten.
Neurocognitieve en ontwikkelingsbeoordeling van pediatrische patiënten van 6 tot 16 jaar toonde geen globale klinisch relevante negatieve impact na behandeling met valsartan tot maximaal een jaar. In
een dubbelblinde gerandomiseerde studie met 90 kinderen van 1 tot 6 jaar, welke werd gevolgd door een één jaar lange openlabel vervolgstudie, werden twee sterfgevallen en geïsoleerde gevallen van
duidelijke verhoging van lever transaminasen gemeld. Deze gevallen traden op in een populatie die significante comorbiditeiten vertoonde. Een relationeel verband met valsartan is niet vastgesteld.
In een tweede gerandomiseerde studie met 75 kinderen van 1 tot 6 jaar werden geen significante verhogingen van lever transaminasen of sterfgevallen gemeld bij de behandeling met valsartan.
Hyperkaliëmie werd meer frequent gerapporteerd bij kinderen en adolescenten van 6 tot 18 jaar met een onderliggende chronische nierziekte. Het veiligheidsprofiel dat in gecontroleerd klinisch
onderzoek wordt gezien bij volwassen patiënten met post-myocardinfarct en/of hartfalen wijkt af van het totale veiligheidsprofiel dat bij hypertensieve patiënten wordt gezien. Dit kan
samenhangen met de onderliggende ziekte van de patiënt. De bijwerkingen die bij volwassen patiënten met post-myocardinfarct en/of hartfalen optraden, worden hieronder vermeld.
Post-myocardinfarct en/of hartfalen (alleen bij volwassen patiënten bestudeerd): Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Niet bekend: Trombocytopenie. Immuunsysteemaandoeningen:
Niet bekend: Overgevoeligheid inclusief serumziekte. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Soms: Hyperkaliëmie. Niet bekend: Stijging van de kaliumspiegel in serum.
Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: Duizeligheid, posturale duizeligheid. Soms: Syncope, hoofdpijn. Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: Soms: Vertigo.
Hartaandoeningen: Soms: Hartfalen. Bloedvataandoeningen: Vaak: Hypotensie, orthostatische hypotensie. Niet bekend: Vasculitis. Ademhalingsstelsel-, borstkasen mediastinumaandoeningen: Soms: Hoesten. Maagdarmstelselaandoeningen: Soms: Misselijkheid, diarree. Lever- en galaandoeningen: Niet bekend:
Verhoging van de leverfunctiewaarden. Huid- en onderhuidaandoeningen: Soms: Angioedeem. Niet bekend: Uitslag, pruritus. Skeletspierstelsel- en
bindweefselaandoeningen: Niet bekend: Myalgie. Nier- en urinewegaandoeningen: Vaak: Lever- en nierfunctiestoornis. Soms: Acuut nierfalen,
verhoging van de creatininewaarde in serum. Niet bekend: Stijging van de ureumwaarde in bloed. Algemene aandoeningen en
toedieningsplaatsstoornissen: Soms: Asthenie, vermoeidheid. 8. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN Eurogenerics NV. 9. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN 80 mg: BE361417, 160 mg: BE361426, 320 mg: BE361435. 10. AFLEVERING Op medisch
voorschrift. 11. DATUM VAN GOEDKEURING VAN DE TEKST 04/2011.
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