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volgden (1200-1500 kcal/j dag), en nog eens zes weken met een 
lichaamsgewicht stabiliserend dieet. De onderzoekers stelden 
een toename vast van de genetische rijkdom van de microbiota 
die geassocieerd werd met een effect op de triglyceriden en de 
hs-CRP. Ze stelden ook vast dat het ontstekingsremmend effect 
niet significant is bij personen die aanvankelijk drager waren van 
microbiota met een lage genetische diversiteit. De analyse van 
het microbiotum zou voorspellende criteria kunnen opleveren van 
de respons op een voedingsdieet. In dat stadium is het moeilijk 

om een oordeel te vormen over interventiestudies omdat ze niet 
talrijk zijn en omdat het aantal interventies niet vastligt. Het 
dieet is natuurlijk het eerste waaraan men denkt, maar het is 
weinig specifiek. Maar de identificatie van de bacteriële soorten 
gaat ontzettend snel en men kan andere interventies bedenken, 
meer doelgerichte interventies, zoals bijvoorbeeld de transfer 
van sleutelbacteriesoorten. Een daarvan lijkt geïdentificeerd 
te zijn : de Akkermansia muciniphila. Wanneer die bacterie 
getransfereerd wordt naar vette muizen, dan verbetert hun 

fenotype", zegt professor Clément. Wat mensen betreft werden 
resultaten geboekt bij een vijftigtal personen met obesitas. 
Die wijzen er op dat er omgekeerde correlaties zijn tussen de 
rijkdom van de microbiota en de Akkermansia muciniphila en 
de glucosegehalten enerzijds en de grootte van de adipocyten 
anderzijds : hoe presenter de bacterie hoe kleiner de adipocyten. 
"De situatie beperkt zich niet tot de Akkermansia muciniphila : 
als je er veel hebt, hebt je ook veel andere bacteriën", zo zegt 
professor Clément.

Empagliflozine stond in 2015 voor heel wat 
hoop in de diabetologie, maar ook voor een bron 
van heel wat vragen. In de EMPA-REG outcome 
studie bleken SGLT-2-remmers in staat te zijn 
om de mortaliteit van diabetespatiënten met 

een hoog cardiovasculair risico te doen dalen met meer dan 30 %. 
Maar waar komt die reductie vandaan als je weet dat de incidentie 
van myocardinfarcten en cerebrovasculaire accidenten niet daalt ? 
De waaier aan hypothesen gaat van onder meer het ritmisch effect 
tot een vastgestelde daling van het aantal gevallen van plotse 
dood, tot het pleiotroop effect op de nier en de arteriële bloeddruk. 
De hypothesen werden voorgesteld en becommentarieerd door 
professor André Scheen (Université de Liège, voormalig voorzitter 
van de SFD) en een cardioloog, professor Franck Boccara (CHU 
Saint-Antoine, Parijs). We weten dat de EMPA-REG-studie uitgevoerd 
werd volgens de vereisten van de FDA die sinds 2008 en het in vraag 
stellen van rosiglitazone, aan elk nieuw antidiabeticum de vereiste 
oplegt om een bewijs van cardiovasculaire veiligheid te leveren. 
Empagliflozine bleek niet alleen veilig op dat vlak en voldoet aan de 
vereisten van de FDA door de superioriteit voor het primair criterium 
in vergelijking met het placebo en de belangrijkste secundaire 
criteria. Volgens de resultaten die voorgesteld werden op EASD 2015 
werd de studie uitgevoerd bij 7.000 patiënten in 42 landen en toonde 
ze een reductie aan van 14 % van de majeure cardiovasculaire 
events (MACE). Die reductie werd vooral toegeschreven aan een 
spectaculaire daling van de mortaliteit : 38 % voor cardiovasculaire 
events en 32 % overlijdens door alle andere oorzaken. Men stelde 
ook een reductie vast van 35 % van de ziekenhuisopnames voor 
hartinsufficiëntie. "De reductie van de mortaliteit is een resultaat 
dat men nooit eerder zag in de diabetologie en dat je zelden ziet 
in de cardiologie bij patiënten die correct behandeld worden", zo 
zei professor Scheen. Hoe kan men dat verklaren ? En die vraag 

wordt nog complexer wanneer men de mortaliteitscurves er aan 
toevoegt die al heel vroeg afwijken, met name vanaf de derde 
maand. Op de vraag naar het effect van het toeval antwoordden 
de professoren Scheen en Boccara dat die hypothese weinig 
waarschijnlijk is. Professor Boccara zei dat bepaalde vastgestelde 
voordelen relatief kleine hoeveelheden betreffen, meer bepaald 
tientallen patiënten. Maar hij wees ook op de coherentie van de 
resultaten. "Maar er is een discordantie tussen de daling van de 
mortaliteit en de afwezigheid van een significante daling van het 
aantal myocardinfarcten en beroertes", stelt professor Scheen. De 
waarheid is dat niemand vandaag een duidelijke verklaring heeft voor 
de resultaten van de EMPA-REG-studie. De populatie van de studie 
is een populatie met een hoog cardiovasculair risico : drie vierde 
van de patiënten had een coronaire aandoening, 10 % had bewezen 
chronische hartinsufficiëntie (vermoedelijk een onderschatting dus), 
de HbA1c bedroeg 8,1 % en de helft van de patiënten nam insuline. 
Het ging overigens over een goed behandelde populatie : 80 % onder 
IEC, 75 % onder statines en 60 % onder bètablokkers. Professor 
Scheen verwerpt de hypothese van het effect op de glycemie omdat 
de daling van de HbA1c niet meer dan 0,3 % bedraagt, terwijl 
dezelfde amplitude dan in de SAVOR, EXAMINE of TECOS-studies 
niets dergelijks opleverde op cardiovasculair vlak. Prof. Scheen wijst 
ook op de pleiotrope effecten van empaglifozine : een daling van 
de buikomtrek, een daling van de bloeddruk (3 à 4 mm Hg), geen 
toename van de hartfrequentie, een toename (stabiel) van de HDL 
(terwijl men een heel voorbijgaande toename van de LDL vastgesteld 
werd) en een daling van de uricemie. Kortom, "dat alles zou een 
synergierol kunnen spelen, maar daar geloof ik persoonlijk niet is", 
aldus de professor die verwijst naar de STENO 2-studie uit 2008 
waarin een waaier van risicofactoren verbeterd was met een impact 
op majeure cardiovasculaire events. Maar die impact dook pas na een 
aantal jaren op en betrof niet de totale mortaliteit. Professor Scheen 

vermeldde ook de nierhypothese. Een analyse die voorgesteld werd 
op het congres van de American Society of Nephrology (San Diego, 
7 november 2015) toont een stabilisatie aan van het debiet van 
de glomerulaire filtratie bij patiënten die behandeld werden met 
empagliflozine, een debiet dat regelmatig daalt in de placebogroep. 
Het fenomeen is opmerkelijk, maar het is nog twijfelachtig dat er 
een daling van de mortaliteit van meer dan 30 % aan toegeschreven 
kan worden. Een daling van de natriurese in vergelijking met de 
daling van de bloeddruk en het gewichtsverlies ? "De reductie 
van het plasmavolume zou de bloeddruk ter hoogte van het hart 
kunnen doen dalen en de incidentie van ritmestoornissen kunnen 
doen dalen", zegt prof. Scheen. Maar men weet dat het aantal 
plotse overlijdens daalt met empagliflozine in de EMPA-REG-studie 
(1,1 % vs. 1,6 %). Maar ‘plotse dood’ wordt slecht gedefinieerd in de 
studie en men stelt ook een toename vast van de cardiovasculaire 
mortaliteit door ‘andere oorzaken’, waarover men niets weet (1,6 % 
vs 2,4 %). Maar een reductie van de incidentie van plotse dood 
zonder reductie van niet-fatale hartinfarcten veronderstelt een puur 
antiaritmisch effect waarvoor men nog geen enkele verklaring heeft. 
Een ander denkspoor is hartinsufficiëntie. Bij de zowat 10 % van de 
gevallen van hartinsufficiëntie bij het begin van de studie waren er 14 
ziekenhuisopnames minder bij patiënten onder empagliflozine (42 vs. 
28). De afwijking van de curves is ook hier vroegtijdig. Er is overigens 
geen enkel fysiopathologisch element om het effect van de SGLT2-
remmers op de arteriële rigiditeit te bevestigen, zo zegt professor 
Boccara. De klinische resultaten blijven ondanks alles essentieel. 
Maar men moet ook vaststellen dat men tot op vandaag niet over 
verklarende gegevens beschikt. Wordt vervolgd. 

Referentie : Scheen A et Boccara F., Sujets d’actualité. Congrès de la 
Société Francophone du Diabète. Lyon, 23 maart 2016.

Hoe verklaar je de DALING VAN DE MORTALITEIT van patiënten met diabetes in de EMPA-REG-studie ?

De MEDISCHE TOEKOMST in Brussel 
Nieuw ziekenhuis opent de deuren in april 2017 op de Deltasite.

Het nieuwe Deltaziekenhuis van de Chirec-groep is ideaal 
gelegen in het zuidwesten van Brussel en opgetrokken in een 
opmerkelijke en functionele architectuur en een aantrekkelijk 
en rustgevend design. Het ontwerp van ziekenhuis was van 
meet af aan gebaseerd op de ideale opvang van de patiënt. 
De verschillende diensten bevinden zich in een logisch geheel 
met een zo centraal mogelijk traject voor elke patiënt. Het 
esthetisch effect van de architecturale en medische innovatie 
vertaalt zich in een natuurlijke symbiose van moderne en pure 
lijnen en een groen kader dat er perfect bij past. Het geheel is 
een sobere combinatie van spitstechnologie en de indruk van 
een aangename plek waar men zich goed kan voelen, in welke 
situatie dan ook. Dat doel werd alvast bereikt. 

Vincent Wautier

EEN FUTURISTISCH ZIEKENHUISCONCEPT OP MAAT VAN DE PATIËNT 

Het ontwerp van het Deltaziekenhuis zag tien jaar geleden het licht, 
in 2006. De nood aan voldoende ziekenhuisvoorzieningen in de 
Brusselse regio leidde tot het ontwerp van een resoluut modern 
ziekenhuis om komaf te maken met problemen en nadelen in oudere 
ziekenhuizen in de hoofdstad. Daarom werd het Deltaziekenhuis 
ontworpen op basis van een concept dat beter past bij de moderne 
geneeskunde met de nodige aandacht voor het parcours van de 
patiënt in het ziekenhuis. 

Een paar cijfers over de constructie van het gebouw : een terrein van 
51.000 m2, een oppervlakte van 19.000 m2, 120.000 m2 verspreid 

over acht verdiepen, een parking met zowat 1.500 plaatsen waarvan 
de verste plaatsen zich op niet meer dan 250 meter van het 
ziekenhuis bevinden, directe toegang tot een metrostation, station 
Delta en dicht bij de afrit van de E411 met een eigen toegang. 
Meer openbaar vervoer in de buurt. Met andere woorden : optimale 
bereikbaarheid. 

Het nieuwe gebouw zal zuinig zijn met energie met een reductie van 
het energieverbruik van 30 % dankzij de installatie van zonnepanelen, 
geothermie, warmtepompen en warmtekrachtkoppeling. Het 
ziekenhuis wordt gebouwd met respect voor de lokale fauna en flora 
door middel van verschillende zones en onder meer ‘groene’ daken. 
De binneninrichting werd zorgvuldig bestudeerd en er werd rekening 

gehouden met alle elementen die bijdragen tot de genezing en het 
welzijn van de patiënten zoals het geluid, het licht, de uniformiteit 
van de temperatuur, het vochtigheidsgehalte en de trillingen in het 
gebouw. De voorkeur ging overigens uit naar kwaliteitsvol materiaal en 
een hoogstaande uitrusting en dat geldt ook voor het hele ziekenhuis. 

Alle kamers, met in het totaal 550 bedden, zullen uitgerust 
worden met natuurlijk licht en een privé badkamer en alle moderne 
faciliteiten. Een zorg- en wooncentrum, een hotel met 150 kamers 
aan democratische prijzen, een appartementencomplex en een 
winkelgalerij zullen bijdragen tot een aangenaam gevoel in dit 
modern en doordacht ziekenhuis, zowel voor de patiënten zelf als 
voor hun naasten. 

TDIGEST_43_NL_12p.indd   3 28/04/2016   11:39



4  |  T EMPO D IGES T  43

NEWS

CUBA

36STE  CRUISE CONGRES

vanaf 1.7
44€1  pp-250€ 

MPS PRIVILEGE2

Aanbiedingen geldig tot 30 mei 2016: 1 De prijs is geldig voor elke reservatie en betaling van de dokter, alsmede de kosten van de deelname aan het Congres, beheerskosten van accrediteringspunten, vlucht vanuit Parijs, 
cruise in een dubbele Binnenkajuit Fantastica en volpension (dranken niet inbegrepen). Deze prijs wordt berekend op basis van een dubbele Binnenkajuit Fantastica, voor de dokter en zijn niet-dokter reisgenoot. 2 Onder 
voorbehoud van de verificatie en de bevestiging door de administratieve & logistiek diensten van Medipress Services.
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ESSENTIELE GEGEVENS Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden. Zie rubriek ‘Bijwerkingen’ voor het rapporteren van bijwerkingen. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Duaklir Genuair 
340 microgram/12 microgram inhalatiepoeder 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke afgeleverde dosis (de 
dosis die het mondstuk verlaat) bevat 396 microgram aclidiniumbromide (equivalent aan 340 microgram aclidinium) en 11,8 microgram 
formoterolfumaraatdihydraat. Dit komt overeen met een afgemeten dosis van 400 microgram aclidiniumbromide (equivalent aan 
343 microgram aclidinium) en een afgemeten dosis van 12 microgram formoterolfumaraatdihydraat. Hulpstoffen met bekend effectHulpstoffen met bekend effect: Elke 
afgeleverde dosis bevat ongeveer 11 mg lactose (als monohydraat). Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek ‘Lijst van 
hulpstoffen’ van de SKP. 3. FARMACEUTISCHE VORM Inhalatiepoeder. Wit of nagenoeg wit poeder in een witte inhalator met een 
ingebouwde dosisindicator en een oranje doseerknop. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Duaklir Genuair is 
geïndiceerd als onderhoudsbehandeling voor bronchodilatatie om symptomen van chronische obstructieve longziekte (COPD) bij 
volwassenen te verlichten. 4.2 Dosering en wijze van toediening DoseringDosering De aanbevolen dosis is tweemaal daags één inhalatie van 
Duaklir Genuair 340 microgram/12 microgram. Indien een dosis wordt gemist, moet deze zo spoedig mogelijk worden genomen, en moet 
de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip worden genomen. Er mag geen dubbele dosis worden genomen om een vergeten dosis 
in te halen. Ouderen Voor ouderen zijn geen dosisaanpassingen vereist (zie rubriek ‘Farmacokinetische eigenschappen’ van de SKP). 
Nierfunctiestoornis Voor patiënten met verminderde nierfunctie zijn geen dosisaanpassingen vereist (zie rubriek ‘Farmacokinetische 
eigenschappen’ van de SKP). Leverfunctiestoornis Voor patiënten met verminderde leverfunctie zijn geen dosisaanpassingen vereist (zie 
rubriek ‘Farmacokinetische eigenschappen’ van de SKP). Pediatrische patiënten Er is geen relevante toepassing van Duaklir Genuair 
voor COPD bij kinderen en adolescenten in de leeftijd tot 18 jaar. Wijze van toediening Wijze van toediening Voor inhalatie. Patiënten moeten instructies 
ontvangen over hoe zij het product moeten toedienen. Gedetailleerde instructies vindt u in de bijsluiter voor de gebruiker. Patiënten moet 
worden geadviseerd de instructies zorgvuldig te lezen. Overzicht van de gebruiksaanwijzing van Duaklir GenuairOverzicht van de gebruiksaanwijzing van Duaklir Genuair Na het verwijderen 
van de dop, moet de patiënt 2 stappen uitvoeren om de Genuair-inhalator te gebruiken. De patiënt moet de Genuair-inhalator horizontaal 
houden met het mondstuk naar zich toe en de oranje knop recht naar boven gericht. STAP 1: De patiënt moet de oranje knop helemaal
INDRUKKEN (afbeelding 1) en dan LOSLATEN (afbeelding 2). Herinner de patiënt eraan dat hij of zij DE ORANJE KNOP NIET 
INGEDRUKT MOET HOUDEN. De patiënt moet controleren of het controlevenster groen is. Dit betekent dat de inhalator klaar 
is voor gebruik (afbeelding 3). ALS HET CONTROLEVENSTER ROOD IS, MOET DE PATIËNT HET 

De patiënt moet controleren of het controlevenster groen is. Dit betekent dat de inhalator klaar 
ALS HET CONTROLEVENSTER ROOD IS, MOET DE PATIËNT HET 
De patiënt moet controleren of het controlevenster groen is. Dit betekent dat de inhalator klaar 

INDRUKKEN EN LOSLATEN
HERHALEN (ZIE STAP 1). STAP 2: De patiënt moet KRACHTIG en DIEP inademen door het mondstuk (afbeelding 4). De patiënt moet 
blijven inademen, zelfs nadat hij/zij de ‘klik’ van de inhalator heeft gehoord. • De patiënt moet controleren of het controlevenster van groen 
rood is geworden; dit toont aan dat hij/zij correct heeft geïnhaleerd (afbeelding 5). ALS HET GEKLEURDE CONTROLEVENSTER NOG 
STEEDS GROEN IS, MOET DE PATIËNT OPNIEUW KRACHTIG EN DIEP INHALEREN DOOR HET MONDSTUK (ZIE STAP 2).
rood is geworden; dit toont aan dat hij/zij correct heeft geïnhaleerd (afbeelding 5). 
STEEDS GROEN IS, MOET DE PATIËNT OPNIEUW KRACHTIG EN DIEP INHALEREN DOOR HET MONDSTUK (ZIE STAP 2).
rood is geworden; dit toont aan dat hij/zij correct heeft geïnhaleerd (afbeelding 5). 

Herinner de patiënt eraan om de adem zo lang mogelijk in te houden als de Genuair-inhalator uit de mond gehaald is, en vervolgens 
langzaam uit te ademen door de neus. Na het inhaleren moet de patiënt eraan denken de beschermdop terug te plaatsen. Sommige 
patiënten kunnen een licht zoete of iets bittere smaak gewaarworden, afhankelijk van de patiënt, bij het inhaleren van het geneesmiddel. 
De patiënt mag geen extra dosis innemen wanneer hij/zij na het inhaleren niets proeft. De Genuair-inhalator heeft een dosisindicator die 
laat zien hoeveel doses er ongeveer nog in de inhalator over zijn. Elke Genuair-inhalator zal ten minste 60 doses afgeven. Als er een 
roodgestreepte strook in de dosisindicator verschijnt, bent u bijna aan uw laatste dosis en heeft u een nieuwe Genuair-inhalator nodig. 
Wanneer de laatste dosis is klaargezet voor inhalatie, zal de oranje dop niet meer helemaal omhoog komen, maar in het midden blijven 
steken. De laatste dosis kan nog steeds worden geïnhaleerd, maar daarna kan de Genuair-inhalator niet meer worden gebruikt en moet 
de patiënt een nieuwe Genuair-inhalator gaan gebruiken. De Genuair-inhalator hoeft niet schoongemaakt te worden, maar zo nodig kan 

de buitenkant van het mondstuk worden schoongeveegd met een droge tissue of papieren doekje. Instrueer de patiënt om NOOIT 
water te gebruiken om de Genuair-inhalator schoon te maken, omdat dit het geneesmiddel kan beschadigen. 4.3 Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor (één van) de in rubriek ‘Lijst van hulpstoffen’ van de SKP vermelde hulpstof(fen).
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Astma Duaklir Genuair mag niet worden gebruikt bij astma; er is geen 
klinisch onderzoek uitgevoerd naar Duaklir Genuair bij astma. Paradoxaal bronchospasmeParadoxaal bronchospasme In klinische onderzoeken werd geen 
paradoxaal bronchospasme waargenomen met Duaklir Genuair bij de aanbevolen dosis. Paradoxaal bronchospasme is echter wel 
waargenomen met andere inhalatietherapieën. Als dit optreedt, moet het geneesmiddel worden gestopt en moet een andere 
behandeling worden overwogen. Niet voor acuut gebruikNiet voor acuut gebruik Duaklir Genuair is niet geïndiceerd voor de behandeling van acute episoden 
van bronchospasme. Cardiovasculaire effecten Patiënten met een myocardinfarct in de afgelopen 6 maanden, met onstabiele 
angina, met een nieuwe diagnose van aritmie in de afgelopen 3 maanden, QTc (methode van Bazett) hoger dan 470 ms, of die in de 
afgelopen 12 maanden in het ziekenhuis werden opgenomen voor hartfalen van functionele klasse III en IV volgens de ‘New York 
Heart Association’, waren uitgesloten van deelname aan de klinische onderzoeken; daarom moet Duaklir Genuair bij deze 
patiëntengroepen met voorzichtigheid worden gebruikt. β2-adrenerge agonisten kunnen bij sommige patiënten leiden tot een 
versnelde hartslag en verhoogde bloeddruk, veranderingen in het elektrocardiogram (ECG) zoals afvlakking van de T-golf, 
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2

onderdrukking van het ST-segment, en verlenging van het QTc-interval. Indien zulke effecten optreden, kan het nodig zijn om de 
behandeling te staken. Langwerkende β2-adrenerge agonisten moeten met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een 

voorgeschiedenis van, of bekende verlenging van QTc-interval of die behandeld worden met geneesmiddelen die het QTc-interval 
2

voorgeschiedenis van, of bekende verlenging van QTc-interval of die behandeld worden met geneesmiddelen die het QTc-interval 
2

beïnvloeden (zie rubriek ‘Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie’ van de SKP). Systemische effecten Systemische effecten 
Duaklir Genuair moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met ernstige cardiovasculaire aandoeningen, convulsieve 
stoornissen, thyreotoxicose en feochromocytoom. Metabole effecten van hyperglykemie en hypokaliëmie kunnen gezien worden bij hoge 

doses β2-adrenerge agonisten. In klinische 
fase III-onderzoeken was de frequentie van 
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opvallende stijgingen in de bloedglucose laag 
bij Duaklir Genuair (0,1%), en vergelijkbaar 
met placebo. Hypokaliëmie is doorgaans van 
voorbijgaande aard, en suppletie is meestal 
niet nodig. Bij patiënten met ernstige COPD 
kan hypokaliëmie worden versterkt door 
hypoxie en door comedicatie (zie 

rubriek ‘Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie’ van de SKP ). Hypokaliëmie verhoogt de gevoeligheid 
voor hartaritmieën. Vanwege de anticholinerge werking moet Duaklir Genuair met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met 
symptomatische prostaathyperplasie, urineretentie of nauwekamerhoekglaucoom (hoewel direct contact van het product met de ogen 
zeer onwaarschijnlijk is). Een droge mond, waargenomen bij anticholinerge behandelingen, kan op lange termijn gepaard gaan met 
tandbederf (cariës). Hulpstoffen Hulpstoffen Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp-lactasedefi ciëntie of 
glucose-galactosemalabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. 4.5 Bijwerkingen Het voorgestelde veiligheidsprofi el is 
gebaseerd op de ervaring met Duaklir Genuair en de afzonderlijke bestanddelen. Samenvatting van het veiligheidsprofi el Samenvatting van het veiligheidsprofi el De 
veiligheidservaring met Duaklir Genuair omvatte blootstelling aan de aanbevolen therapeutische dosis gedurende maximaal 
12 maanden. Bijwerkingen die geassocieerd waren met Duaklir Genuair waren vergelijkbaar met die van de afzonderlijke bestanddelen. 
Aangezien Duaklir Genuair aclidinium en formoterol bevat, kunnen de typen en de ernst van bijwerkingen geassocieerd met elk van de 
bestanddelen, worden verwacht met Duaklir Genuair. De meest voorkomende bijwerkingen met Duaklir Genuair waren nasofaryngitis 
(7,9%) en hoofdpijn (6,8%). Overzicht van bijwerkingen in tabelvormOverzicht van bijwerkingen in tabelvorm Het klinische ontwikkelingsprogramma van Duaklir Genuair werd 
uitgevoerd bij patiënten met matig-ernstige tot ernstige COPD. In totaal werden 1.222 patiënten behandeld met Duaklir Genuair 
340 microgram/12 microgram. De frequenties die worden toegeschreven aan bijwerkingen zijn gebaseerd op ruwe incidentiecijfers 
waargenomen bij Duaklir Genuair 340 microgram/12 microgram in de gepoolde analyse van gerandomiseerde, placebogecontroleerde 
klinische fase III-onderzoeken met een minimale duur van zes maanden. De frequenties van de bijwerkingen zijn als volgt gedefi nieerd: 
zeek 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) 
en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Systeem/orgaanklasse Voorkeursterm Frequentie
Infecties en parasitaire aandoeningen Nasofaryngitis3,Urineweginfectie1,Sinusitis2,Tandabces1 Vaak

Immuunsysteemaandoeningen Overgevoeligheid4 Zelden
Angio-oedeem4 Niet bekend

Voedings- en stofwisselingsstoornissen Hypokaliëmie3 Soms
Hyperglykemie3 Soms

Psychische stoornissen Slapeloosheid2,Angst2 Vaak
Agitatie3 Soms

Zenuwstelselaandoeningen Hoofdpijn3,Duizeligheid3,Beven2 Vaak
Dysgeusie3 Soms

Oogaandoeningen Wazig zien2 Soms
Hartaandoeningen Tachycardie2,Verlengd QTc op elektrocardiogram2,Palpitaties3 Soms

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen

Hoest3 Vaak
Dysfonie2,Keelirritatie3 Soms 
Bronchospasme, inclusief paradoxaal4 Zelden

Maagdarmstelselaandoeningen Diarree3,Misselijkheid3,Droge mond2 Vaak
Huid- en onderhuidaandoeningen Uitslag3,Pruritus3 Soms

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Myalgie2,Spierkrampen2 Vaak

Nier- en urinewegaandoeningen Urineretentie3 Soms
Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen Perifeer oedeem3 Vaak

Onderzoeken Verhoogd creatinekinase in het bloed1 Vaak
Verhoogde bloeddruk3 Soms

1 Bijwerkingen waargenomen bij Duaklir Genuair, maar niet vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van de afzonderlijke 
bestanddelen 2 Bijwerkingen waargenomen bij Duaklir Genuair, en vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ten 
minste één van de afzonderlijke bestanddelen 3 Bijwerkingen vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ten minste één 
van de individuele bestanddelen, maar vermeld bij Duaklir Genuair 340/12 microgram met een lagere incidentie dan of vergelijkbaar met 
de incidentie van placebo. 4 Bijwerkingen vermeld in de Samenvatting van de Productkenmerken van ten minste één van de individuele 
bestanddelen, maar niet waargenomen met Duaklir Genuair 340/12 microgram; frequentiecategorie volgens rubriek ‘Bijwerkingen’ 
van de Samenvatting van de Productkenmerken van de individuele bestanddelen. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is 
belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen 
voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht 
alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via: België Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling 
Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.bewww.fagg.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-adversedrugreactions@fagg-
afmps.beafmps.be 5. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje 
Zweden 6. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/14/964/001 EU/1/14/964/002 
AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel op medisch voorschrift 8. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 04/2015 Gedetailleerde 
informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.euhttp://www.ema.europa.eu)).
1. Singh D et al., BMC Pulm Med. 2014; 14: 178
2. D’Urzo A et al., Respir Res. 2014; 14:123.
3.  SmPC Duaklir Genuair (340/12), latest edition.
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 Dosis Publieksprijs WIGW Aktieven
Duaklir Genuair 60 € 55,28 € 7,80 € 11,80
Duaklir Genuair 180 € 147,24 € 7,80 € 11,80

NIEUW 
IN COPD

Dr.  Philippe  El  Haddad is gespecia-
liseerd in de inwendige geneeskunde, 
en opgeleid in de intensieve zorg 
en de urgentiegeneeskunde. Het jaar 
2014 was voor hem een jaar van 
verandering. Na zes jaar voorzitter 
te zijn geweest van de Raad van 
Administratie, besloot hij te kiezen 
voor de medische directie van het 

Chirec. Maar nooit stopte hij met het beoefenen van de genees-
kunde. Hij doet nog altijd wachtdiensten op de dienst Intensieve 
Zorg in het ziekenhuis van Braine-l’Alleud - Waterloo. Op het 
terrein werken, dichtbij de werknemers staan op een ogenblik 
dat het Chirec werk maakt van een ambitieus project en nieuwe 
strategische organisaties, geven de arts nog meer zin om de 
nieuwe opdracht tot een goed einde te brengen. 

PERSOONLIJKE BEHANDELING EN ZIEKENHUISOPNAME 

Algemeen Medisch Directeur van het Chirec, dokter Philippe El 
Haddad, geeft tekst en uitleg over de redenen en de noden van het 
nieuwe ziekenhuiscomplex. 

"Het doel van het nieuwe Deltaziekenhuis is de integratie in de 
volledige reorganisatie van het Chirec met het oog op een optimale 
en gepersonaliseerde zorg voor elke patiënt in een moderne 
infrastructuur zodat alle etappes van een behandeling bij elkaar 
aansluiten zonder van hier naar daar te moeten rennen. 

De centralisatie van medische en paramedische competenties van 
het Chirec bevordert ook de ontwikkeling van initiatieven op het vlak 
van excellence en multidisciplinaire centra, zoals die die er nu al zijn : 
het Chirec Cancer Institute, de Borstkliniek, de Moeder-Kind eenheid, 
de diensten Orthopedie, Revalidatie en Oftalmologie. De nabijheid is 
essentieel voor patiënten en de strategie was er dan ook gericht om 
een nieuw ziekenhuis te bouwen met 550 bedden en om tegelijkertijd 
een netwerk van poliklinieken in Brussel te ontwikkelen. De Chirec sites 
Edith Cavell en Park Leopold zullen dus niet verdwijnen in 2017. Het 
worden twee bijkomende poliklinieken die beter hun rol van nabijheid 
kunnen opnemen en patiënten indien nodig kunnen doorverwijzen naar 
het Delta ziekenhuis zonder de gepersonaliseerde behandeling die 
aanvankelijk ingesteld werd te onderbreken. 

Met de gepersonaliseerde aanpak onderscheidt het Chirec zich 
van andere ziekenhuizen door patiënten een geprivilegieerd contact 
met de specialist te bieden en een follow-up van diezelfde arts 
doorheen de hele behandeling. De algemene tendens in de huidige 
geneeskunde is om hoe langer hoe meer de multidisciplinaire 
aanpak. Het Deltaziekenhuis zal heuse medische poolen creëren 
met daarin de verschillende specialisten die tussenkomen bij de zorg 
van de patiënt. Die multidisciplinaire aanpak was al een leidraad 
bij het ontwerpen van de buiten- en binnen-architectuur van de 
ziekenhuissite. De inrichting van de diensten werd niet gedicteerd 
door de noden die eigen zijn aan elke dienst, maar wel door het 
zorgparcours dat de patiënten zullen volgen in het ziekenhuis. De 
ruimte werd bestudeerd in functie van de verschillende ziekten zodat 
de verplaatsingen binnen het ziekenhuis tot een minimum beperkt 
blijven voor de patiënt. 

De architecturale structuur stimuleert de evolutie van de medische 
organisatie in het Chirec. De vernieuwing van de medische organisatie 
verloopt via de organisatie in poolen van artsen en verpleegkundigen 
die de zorgverstrekkers samenbrengen in functie van de pathologie 
die ze behandelen. In elke pool wordt de directie verzekerd voor een 
arts en een verpleegkundige. Zo zijn er verschillende poolen : hoofd 
en hals, moeder-kind, visceraal, thorax, vasculair en locomotorisch. 
Elke site van het Chirec heeft zijn eigen poolen : het toekomstige 
Deltaziekenhuis en de ziekenhuizen Braine-l’Alleud en Sint-Anna 
St-Remi. 

In plaats van zich te richten op haar specialismen, richt het 
Deltaziekenhuis zich op de verwachtingen van de patiënten. De 
zorgcircuits zijn gebruiksvriendelijker en makkelijker identificeerbaar, 
en vooral niet langer een kwestie van opeenvolgende aanzienlijke 
verplaatsingen doorheen het ziekenhuis om zich te laten verzorgen. 
De motivatie is er een van optimaal beheer dat zich vertaalt in 
een vlotte doorstroom en een goede algemene werking om tijd te 
winnen en ook voor een betere rentabiliteit. De grote uitdagingen 
voor de organisatie van het project zijn het algemeen functioneren, 
de gezelligheid in de patiëntenruimten, de werkomstandigheden 
van alle werknemers, de flexibiliteit, de evolutie, het toepassen 
van de nieuwste technologieën en de meest geschikte procedures 
om de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Deze hele aanpak 
is een heuse innovatie. Er zijn niet veel ziekenhuizen die met hun 
huidige structuur tegemoet kunnen komen aan de noden van 
de geneeskunde van morgen. Noden waar we ons allemaal van 
bewust zijn." 

 

 
 

NIEUWE EN DOELTREFFENDE MEDISCHE UITRUSTING 

De directeur van het bedrijfsdepartement van het Chirec, de heer 
Joël de Wit, zegt dat een budget van om en bij de 60 M€ toegekend 
werd voor de aankoop van de nieuwste medische uitrusting om een 
toekomstgerichte zorg te kunnen aanbieden, onder meer bijkomende 
uitrusting voor innovatievere zorg en interventies in vergelijking met 
oudere ziekenhuissites. 

"Er komt een ultramodern operatiekwartier met gedigitaliseerde 
operatiezalen om visualisering mogelijk te maken van alle 
beeldbronnen die noodzakelijk zijn voor de chirurgische ingrepen. 
De informaticakabels van die hele ruimte worden gemaakt met 
optische vezels voor de nodige flux en de toekomstige HD en 4K. 
De chirurgische colonnes worden aangebracht in de plafonds van 
alle operatiezalen en zullen uitgerust zijn met alle benodigdheden 
voor minimaal invasieve chirurgie. Zo komt er ruimte vrij op de vloer 
zodat de chirurgen kunnen werken in optimale omstandigheden. Een 
hybride operatiezaal wordt uitgerust met en robotstatief voor hart, 
vasculaire en neurochirurgische ingrepen en maakt het mogelijk om 
hoog kwalitatieve peroperatieve beelden te maken. Nog altijd in het 
operatiekwartier zullen verschillende ingrepen uitgevoerd kunnen 
worden met behulp van een robot. 

In de afdeling radiotherapie komen er twee nieuwe lineaire versnellers 
van de laatste generatie waarmee men stereotaxische radiotherapie 
kan toepassen. Nieuw materiaal op het vlak van beeldvorming wordt 
voorzien met onder meer een state-to-the-art scanner voor en hoog 
kwalitatief diagnostisch beeld, magnetische resonantie, digitale 
radiologietafels, twee zalen voor mammografieën, een zaal voor 
angiografie waardoor neuroradiologische ingrepen uitgevoerd kunnen 
worden zoals voor de behandeling van aneurysmas en meer nog en 
nog nieuwe toestellen echografie. In de gastro-enterologie komt er 
een zaal voor cholangiografie en endoscopie." 

EEN VAN DE BELANGRIJKSTE POOLEN IN DE ORTHOPEDIE IN 
BELGIË 

Dokter Patrick Zygas, hoofd van de toekomstige Pool locomotoriek 
in het Deltaziekenhuis geeft een overzicht van de belangrijkste 
doelstellingen van de nieuwe locomotorische pool die een van de 
belangrijkste orthopedische centra in België zal worden. 

"Het departement orthopedie van het Chirec voerde vorig jaar 
ongeveer 1.500 knieprothese uit en plaatste 1.400 heupprotheses. 
De dienst orthopedie van de sites Edith Cavell en Park Leopold 
slaagde er al in om een mooie reputatie uit te bouwen vooral omwille 
van de prothesechirurgie en de kliniek voor handchirurgie die een van 
de grootste centra in het land is op dat vlak." 

De technologische vooruitgang in alle soorten orthopedische 
chirurgie samen met de verbetering op het vlak van design en ook 
in het domein van de kwaliteit van de verschillende implantaten 
voor knie, heup en schouder, de ‘navigatie’ voor PTH et PTG, 
allemaal komen ze de patiënt ten goede, zoveel is zeker. 

Het gebruik van PTH voor minimaal invasieve ingrepen zoals 
de techniek van Hueter, met of zonder tractie, zorgt voor een 
betere besparing van de spieren om zo een betere stabiliteit van 
het implantaat te garanderen en een sneller herstel. De dienst 
handchirurgie werd overigens erkend door de FESSH - Federation 
of European Societies for Surgery of the Hand en is 24 uur op 
de 24 toegankelijk. Er werden in 2015 bijna 4.000 chirurgische 
ingrepen uitgevoerd. De chirurgie van de schouder wordt vooral 
uitgevoerd via arthroscopie. Nieuwe implantaten zorgen voor een 
stabiele fixatie en een goede genezing. Dat alles maakt dat de 
patiënt sneller zijn normale activiteiten kan hervatten. Zo zal het 
ziekenhuis zich aanpassen aan de meest veeleisende normen van 
de spitsgeneeskunde. 

Het samenbrengen van teams in een locomotorische pool kan 
de kwaliteit van de behandeling van patiënten alleen maar ten 
goede komen. Bovendien zal het nieuwe Deltaziekenhuis een MUG 
bevatten wat belangrijk is voor de dienst traumatologie en ook voor 
andere activiteiten van het ziekenhuis. 

De resoluut moderne ambitie van het nieuwe ziekenhuis, de nieuwe 
locomotorische pool, zal betekenisvol zijn voor het Brusselse 
ziekenhuislandschap omwille van de meer gespecialiseerde 
orthopedische behandelingen, een betere integratie van de diensten, 
de ontwikkeling en de implantatie van de nieuwste technologie en 
een geïntegreerde investeringspolitiek. 

De dienstverlening voor patiënten wordt in het nieuwe ziekenhuis 
nog belangrijker dan in het verleden, onder meer op het vlak van 
medisch, verpleegkundig en paramedisch personeel en ook door het 
aantal zorgeenheden. 

De belangrijke locomotorische pool telt bijna zeventig artsen 
en zestig kinesitherapeuten en wordt onderverdeeld in centra 
voor chirurgie van de hand, heup, knie, voet, schouder en 
ruggenwervel met daarnaast ook een eenheid voor algemene 
traumatologie en sporttraumata. De organisatie in poolen maakt 
deel uit van het antwoord op een turbulente economische 
periode in de gezondheidszorg die vandaag nog altijd een feit 
is. Het strategisch plan van de pool past in de evolutie van de 
gezondheidszorg die tegemoet wil komen aan de uitdagingen 
van morgen : veranderingen in de gezondheidszorgpolitiek, 
budgettaire restricties, een grotere nood aan hulp door de 
verouderende bevolking, de toevloed van migranten, enz. Daarbij 
moet ook rekening gehouden worden met de huidige behoefte 
aan hyperspecialisatie van de geneeskunde. Een grote, maar niet 
onmogelijk opdracht. 

■

Dr. Patrick Zygas, voormalig 
diensthoofd Orthopedie in het Edith 
Cavellziekenhuis, werd benoemd als 
hoofd van de Pool Locomotoriek in 
het toekomstige Deltaziekenhuis in 
januari 2015. De pool groepeert alle 
diensten orthopedie, reumatologie, 
fysiotherapie, revalidatie en 
kinesitherapie van de ziekenhuizen 
Edith Cavell en Park Leopold.
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