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ANORO® - Méér lucht voor uw
kortademige COPD-patiënt*1

WACHT NIET, ANORO LEVERT:
Snel merkbare resultaten1,2
• 112 ml verbetering in longfunctie gemeten na de eerste dosering1
• 24% verbetering in uithoudingsvermogen t.o.v. baseline op dag 22

Meer bronchusverwijding dan tiotropium 18 ug3,4
*

ANORO is geïndiceerd als bronchusverwijdende onderhoudsbehandeling ter verlichting van
symptomen bij volwassen patiënten met een chronisch obstructieve longziekte (COPD).5

SAMEN MAKEN WE LONGZORG BETER

Prod. Feb 2016 NL/UCV/0032/15(1)c

Naast werking heeft ieder geneesmiddel ook bijwerkingen. Voor ANORO zijn o.a.
de volgende bijwerkingen gemeld: nasofaryngitis en hoofdpijn. Kijk voor meer
informatie op ANORO.nl
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VOORWOORD

‘Goede communicatie
pure noodzaak’
“Goede communicatie in deze waanzinnig snel
veranderende wereld van de gezondheidszorg is
pure noodzaak. Dat geldt zowel voor onze
communicatie met patiënten als de informatieuitwisseling met onze verwijzers.”
Voorzitter Raad van bestuur Bart Berden is
uitgesproken over het nut en de noodzaak van de
nieuwe periodieke uitgave die het ETZ heeft opgezet.
Berden: “Het nieuwe magazine dat nu voor u ligt
heeft als doel om, naast alles wat het ETZ al op dit
vlak doet, informatie uit ons ziekenhuis voor u als
verwijzer te bundelen. Dat doen we in de overtuiging
dat de behoefte naar gedegen en gerichte
informatie de jongste jaren alleen maar is gegroeid
en in de toekomst nog verder zal toenemen.”
“Patiënten hebben in dit digitale tijdperk toegang tot
een breed scala aan informatiebronnen met
gegevens over hun eigen ziektebeeld. Ze gebruiken
apps, internetdiensten en goed geïnformeerde
belangenverenigingen en lotgenotengroepen op
sites als Parkinson.net en ‘PatientsLikeMe.com’. Onze
samenleving is in de greep geraakt van de
sensorisatie. Hardlopers en wielrenners gebruiken
hun gsm om hun hartslag te registreren,
diabetespatiënten meten hun eigen bloedwaarden,
zorg op afstand is op afzienbare termijn de
normaalste zaak van de wereld.”
“Zorg en geneeskunst democratiseren. Daarmee
verandert de driehoeksverhouding van ziekenhuis,
huisarts en patiënt. Voor het ziekenhuis is het dus
van het grootste belang om met onze ‘gebruikers’
goed af te stemmen en hen steeds te informeren
over alle veranderingen die bij ons plaatsvinden.”
“Wij hopen u een magazine aan te bieden met
nuttige informatie en daarnaast ook achtergronden
over de medisch wetenschappelijke onderzoeken die
in het ETZ plaatsvinden.”

Bart Berden,
Prod. Feb 2016 NL/UCV/0032/15(1)c

voorzitter Raad van Bestuur ETZ

BUITENPOST
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Vrije BeroepenDesk:
Gespecialiseerd advies voor
medisch specialisten
Rabobank Tilburg en omstreken
In een medisch vrij beroep is ondernemen vaak anders dan voor

branches. Binnen de Rabobank is bovendien gedetailleerde

andere ondernemers. U draagt immers de zorg voor de gezondheid

sectorkennis beschikbaar, een betrouwbare bron waaruit we kunnen

van uw patiënten. De focus van u als medisch specialist ligt dan vaak

putten en trends op de voet volgen. De specialistische kennis

niet bij het gezond houden van uw financiële plaatje. Dat begrijpen

en informatie die we vanuit beide segmenten inbrengen, zijn de

Dolf Baetsen en Ferdy van Meel van Rabobank Tilburg en omstreken

bouwstenen voor een lange termijn relatie.’

als geen ander. Zij vormen samen de Vrije BeroepenDesk en hebben
zodoende alle specialistische branchekennis in huis.

Bij de Vrije BeroepenDesk helpen we u het financiële plaatje gezond
te houden. U kunt bij ons terecht voor advies over onder meer:

Zakelijk en privé verweven

• het starten van uw eigen praktijk

Ferdy legt uit: ‘Wie een vrij beroep beoefent kent ﬁnancieel veel raak-

• het toetreden tot een maatschap

vlakken op zakelijk en privé gebied. Zakelijke beslissingen hebben vaak

• het optimaal inrichten van uw betalingsverkeer

directe gevolgen voor de privé situatie. Zaken lopen meer door elkaar

• het vinden van een geschikte hypotheek voor uw huis en praktijk

dan bij een reguliere onderneming. Er is natuurlijk wel een scheidslijn,

• het begeleiden van uw praktijkoverdracht

maar in de beleving van de vrije beroepsbeoefenaar is die er niet. Het

Kijk ook eens op brancheinformatierabobank.nl voor actuele

ﬁnanciële vraagstuk moet opgelost worden en het ﬁscale label is daarbij

informatie over de gezondheidszorg.

van ondergeschikt belang.’
Wilt u een oriënterend gesprek met onze specialisten?
Specialistische kennis zijn de bouwstenen

Bel dan voor een afspraak (013) 537 22 47.

Dolf vult aan: ‘Wanneer in een vrij beroep zakelijk en privé zo door elkaar
lopen, dan moet ook bij een bank zakelijk en privé met elkaar verweven

Contact

zijn. Vanuit de segmenten Bedrijven en Private Banking werken we

Rabobank Tilburg en omstreken

intensief samen. Ferdy en ik hebben direct contact met elkaar en gaan in

Spoorlaan 300, 5017 JZ Tilburg

principe altijd gezamenlijk in gesprek met onze klant. We zijn dan allebei

(013) 537 22 47

op de hoogte van de situatie, kunnen vragen direct beantwoorden,

vdb.tilburg@rabobank.nl

proactief meedenken en mogelijke oplossingen op tafel leggen. Samen

@rabotilburg

pakken we daarna het vervolgtraject op. Wij spelen in op de toekomst

www.rabobank.nl/vrijeberoepentilburg

en verdiepen ons in de veranderende wetgeving en regels in deze

Een aandeel in elkaar
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Colofon
Buitenpost is een uitgave van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
(ETZ). Het magazine informeert verwijzers over ontwikkelingen in het
ETZ. Buitenpost verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 1.000
exemplaren.

Fotografie
Afdeling Fotografie & Film: Maria van der Heyden, Ellen den Ouden,
Marc van Geijn, Joost Pistorius

Druk en vormgeving
Hoofd- en eindredactie
Wim Pleunis, woordvoerder

Redactie
Taco Gosens, orthopedisch chirurg
Carolien Vermeulen, beleidsmedewerker VMS M-B
Godelieve Engbersen, informatiespecialist
Willy-Anne Nieuwlaat, internist
Marte Hoogstraaten, adviseur wetenschappelijk onderzoek
Carlijn van Gulik, adviseur medische opleidingen
Dorine van Leijsen, adviseur beroepsopleidingen
Hans Rube, journalist

Teksten
Hans Rube en afdeling Communicatie

Muliplus BV, Drachten
Maurice de Jong, vormgeving
Jessica M. Jager-Ferwerda, acquisitie
Monica Manhave, acquisitie

Redactieadres
ETZ, afdeling Communicatie
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg
T (013) 539 21 02
E w.pleunis@etz.nl
© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de redactie.
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VERSCHUIVINGEN VAN ZORG

Ook in 2017 nog
verschuivingen
van zorg
Het ETZ is gevestigd op drie hoofdlocaties: ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk. De komende twee jaar wordt duidelijk welke zorg precies waar verleend wordt.

Voor een aantal specialismen is al duidelijk voor
patiënten op welke locatie ze behandeld worden. Zo zijn
de verpleegafdelingen van Cardiologie, Urologie en
Gynaecologie al even op ETZ TweeSteden gehuisvest. De
ziekenhuisbedden van Neurologie en Kindergeneeskunde staan op ETZ Elisabeth. De poliklinieken blijven
zoveel mogelijk op alle locaties open.

Ingewikkelde legpuzzel
In 2017 volgt nog een aantal verschuivingen van
verpleegafdelingen. De plannen die hiervoor op tafel
liggen worden soms ingehaald door nieuwe
ontwikkelingen. Vandaar dat de precieze verdeling van
deze klinische zorg nu nog niet bekend is. Dit is een
ingewikkelde puzzel die we momenteel aan het leggen
zijn. We houden u hierover uiteraard op de hoogte.

Kwaliteit verhogen
Dit jaar gaan we verder met het op één locatie
concentreren van de specialistische zorg. Zo wordt op
termijn het Moeder Kind Centrum op ETZ Elisabeth
gevestigd. Op ETZ TweeSteden worden de
borstkankerzorg en Maag,- Darm- en Leverziekten
geconcentreerd. ETZ Waalwijk doet de laagcomplexe
orthopedische zorg.

Zorg dichtbij

Nieuwe website: www.etz.nl

Waalwijk een kijkje achter de schermen te nemen. De
open dag is een leuke en laagdrempelige manier om
kennis te maken met de specialismen, medewerkers en
sfeer in het fusieziekenhuis.

We blijven onze zorg dichtbij aanbieden waar dat kan,
en centraal waar het moet. Dit alles om de kwaliteit
verder te verhogen en het voortbestaan van
buitengewone zorg te garanderen voor de regio
Midden-Brabant.
Door de fusie van de Tilburgse ziekenhuizen is het ETZ
één van de grootste ziekenhuizen in Nederland én de
grootste werkgever in de regio.

KORT NIEUWS

Het ETZ lanceert zijn nieuwe website. De oude websites
van het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden
ziekenhuis behoren daarmee tot het verleden. Het is
een frisse, moderne website die optimaal werkt op een
desktop, tablet en mobiel. Benieuwd? Neem dan snel
een kijkje op www.etz.nl.

Open dag ETZ: 5 november
Het ETZ nodigt belangstellenden van harte uit om op
zaterdag 5 november op alle locaties in Tilburg en

Nieuw nummer: (013) 221 00 00
Het ETZ heeft een nieuw algemeen telefoonnummer:
(013) 221 00 00. Als u dit nummer belt, krijgt u (tijdelijk)
een keuzemenu te horen, waarin u kunt kiezen voor ETZ
Elisabeth, ETZ TweeSteden of ETZ Waalwijk. De ‘oude’
vertrouwde nummers blijven nog tot 2017 actief.

BUITENPOST
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INTERVIEW

Anita Wydoodt
wil zichtbaar zijn
“Patiënten beschouwen goede zorg als een gegeven”, zegt Anita Wydoodt, als de
nieuwe bestuurder van het ETZ begint uit te leggen hoe ze haar rol in Tilburg vorm wil
geven. “Een huisarts die zijn patiënt naar ons verwijst verwacht dus ook dat zijn mensen hier de beste zorg verleend krijgen.”

En ‘dus’ wil Wydoodt waarmaken dat het ETZ een
‘Buitengewoon’ ziekenhuis is, voor iedereen die er komt.
Niet alleen voor de patiënten, ook voor de medewerkers. “We leveren die zorg gezamenlijk. Ik wil als
bestuurder proberen te zorgen dat de omstandigheden
waaronder wij in dit ziekenhuis werken de best
mogelijke zijn.” Wydoodt ‘moet zichtbaar zijn voor de
medewerkers’, maar stelt tegelijkertijd dat patiënten
daar geen boodschap aan hebben. “Zij komen niet in
een ziekenhuis voor de bestuurders, maar voor de
zorgverleners die hier werken.”

Naam
Wydoodt heeft een naam hoog te houden op het vlak
van integratieprocessen en reorganisaties. Ze is immers
al eens verkozen tot ‘Vrouwelijke bestuurder van het
jaar’. “Ik hou ervan mensen met elkaar te verbinden. In
een proces zoals het ETZ dat nu doormaakt, met drie
hoofdgebouwen en een locatie in Oisterwijk, moet de
onderlinge verbinding in de organisatie de komende

jaren echt doorgroeien. Ik ben me bewust dat we hierin
nog een hele weg te gaan hebben.”

Inspireren en leiden
Ze is opgeleid tot psychologe. Was ook praktiserend
psycholoog, maar rolde als professional bij ‘toeval’ in
een leidinggevende functie. “Ik vond het leuk, merkte ik.
Het geeft voldoening te inspireren en te leiden.”
Van het een kwam het ander. Ze werd fulltime
bestuurder. “Ik heb niet het gevoel dat ik daardoor nu
het vak psychologie de rug heb toegekeerd, in deze rol
kan ik het geleerde in de praktijk toepassen”, meent
Wydoodt.

Verwijzers
De relatie met de verwijzers mag op haar bijzondere
aandacht rekenen. In de eerste honderd dagen van haar
nieuwe baan heeft ze al een aantal verwijzers gesproken
en daarmee gaat ze komende periode door.

Anita Wydoodt
Anita Wydoodt is sinds december 2015 lid van de
Raad van Bestuur van het ETZ. Zij heeft Marcel
Visser opgevolgd, die naar het Jeroen Bosch
Ziekenhuis in Den Bosch is vertrokken. De RvB van het
fusieziekenhuis ETZ bestaat sinds haar aantreden en
ook het vertrek van Peter de Zwart uit drie personen:
Bart Berden, Loeks van der Veen en Anita Wydoodt.
Wydoodt is cum laude afgestudeerd en gepromoveerd in de psychologie aan de K.U. Leuven. Na haar
periode als praktiserend psycholoog bekleedde zij
diverse directiefuncties in de gezondheidszorg. Zij was
onder meer directeur bij de Compaan in Den Haag.

8
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In Orbis Medisch Centrum in Sittard heeft zij mede
leiding gegeven aan een grote reorganisatie en een
ziekenhuisverhuizing. In 2009 werd zij vanwege haar
aanpak genomineerd als Zorgmanager van het Jaar
door Zorgvisie, volgens de jury als ‘peoplemanager
met zakelijkheid’.
Tot december vorig jaar was Anita Wydoodt een
gewaardeerd lid van de RvB van Meander Medisch
Centrum.
Wydoodt werd in die functie in 2013 gekozen tot
‘Vrouwelijke bestuurder van het jaar’.
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ETZ‐bestuurder Anita Wydoodt in gesprek met een patiënt.

“Ons streven is zoveel mogelijk gepaste en gepersonaliseerde zorg te verlenen. Daarmee kunnen we de totale
zorgconsumptie minderen”, is haar overtuiging.

Schakels
Wydoodt: “Huisarts, ziekenhuis: eerste en tweede lijn, we
zijn samen schakels in een lang proces. We moeten de
banden die we hebben intensiveren. Dat kan op allerlei
manieren. Specialisten kunnen in de toekomst
bijvoorbeeld meer gebruik maken van sociale media en
misschien ook op gezette tijden afreizen naar de praktijk
van een huisarts voor consulten. Daar zijn in den lande
voorbeelden van. Ik hoop zulke afspraken te kunnen
maken.”

E-consulting
“De kennis en het gebruik van tele-diagnostiek nemen toe.
Het ziekenhuis kan de e-consulting verder invoeren.

Onze verpleegkundigen zullen waar mogelijk nauwer gaan
samenwerken met de thuiszorg, zoals dat nu al gebeurt
met verloskundigen.” Wydoodt wil in de komende
maanden in gesprekken met huisartsen en andere
verwijzers uitzoeken wat hun concrete verwachtingen zijn.

Naar buiten treden
“Ik wil graag weten hoe ze denken over de nabije en verre
toekomst. In het fusieproces is de afgelopen jaren veel
naar binnen gekeken, naar onze eigen organisatie. Nu
moeten we naar buiten treden. Nog radicaler kijken naar
wat onze patiënt wil. Ik zou heel graag het hele medische
zorgpad meelopen zoals een patiënt dat momenteel moet
afleggen.”
Wydoodt: “Elke dag wil ik me opnieuw inleven in die
patiënt. We moeten ons in dit vak permanent afvragen:
hoe zouden mijn naasten of ik - als ik hulpbehoevend ben
- in deze situatie zelf bejegend willen worden?”

BUITENPOST
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De 1ste en enige 5-HT3
antagonist pleister

Voor de preventie van misselijkheid en braken als
gevolg van matig of hoog emetogene, meerdaagse
chemotherapie (3-5 opeenvolgende dagen)
bij volwassenen met
slikproblemen

1 Pleister
1 Applicatie
5 Dagen CINV protectie1
Zie de verkorte productinformatie elders in deze uitgave.

SAN NL 201410001R

1.
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EXPERTISECENTRUM

Expertisecentrum
hersenaandoeningen
Patiënten met hersentumoren en vaatafwijkingen in de hersenen zijn bij het ETZ in
uitstekende handen. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wees
het Tilburgse ziekenhuis aan als nationaal expertisecentrum.

Neuroloog Cees Tijssen (l.) en neurochirurg Bram van der Pol zijn trots op de erkenning van het ETZ als nationaal
expertisecentrum.

“We zijn nu officieel erkend als supergespecialiseerd
centrum voor hersentumoren en vaatafwijkingen in de
hersenen. Om voor de erkenning in aanmerking te
komen, moesten we aantonen ook echt de expertise in
huis te hebben en dat we kwalitatief hoogstaande zorg
leveren”, licht neuroloog Cees Tijssen het besluit toe.

Uniek
De erkenning als nationaal expertisecentrum is uniek
voor een niet-academisch ziekenhuis. “Het bevestigt de
excellente kwaliteit van ons Neurocentrum waar
neurologen, neurochirurgen en neuroradiologen
samenwerken. Patiënten hoeven dus niet uit te wijken
naar een academisch ziekenhuis voor de behandeling
van deze hersenziekten”, aldus de beoordelingscommissie voor de landelijke erkenning van
expertisecentra.

Zeldzame ziekte
Jaarlijks worden 150 patiënten met hersentumoren en
200 patiënten met vaatafwijkingen in de hersenen (zoals
aneurysma’s) behandeld in het ETZ. Deze behandelingen
vereisen een grote mate van specifieke expertise van

diverse specialisten, zoals neurologen, neurochirurgen,
neuroradiologen, neuropathologen, radiotherapeuten
en oncologen. De relatief lage aantallen maken deze
hersenaandoeningen tot een zeldzame ziekte. Voor
patiënten met een zeldzame ziekte is een erkend
expertisecentrum van grote meerwaarde omdat ze juist
daar de beste zorg krijgen. “Dit keurmerk bevestigt de
kwaliteit van onze zorg voor deze patiënten. Voor hen
betekent een erkend expertisecentrum dat ze weten dat
ze bij ons aan het goede adres zijn. Wij hebben alle
kennis en kunde in huis voor deze zeldzame,
hoogcomplexe ziektebeelden”, vertelt neurochirurg
Bram van der Pol.

Expertise
De erkenning geldt voor de duur van een jaar. Om de
erkenning voor de langere termijn te behouden, gaat
het ETZ meer wetenschappelijk onderzoek doen naar
deze hersenaandoeningen en meer samenwerken met
patiëntenorganisaties. Met de huidige erkenning kan het
ETZ zich aansluiten bij een Europees netwerk voor
zeldzame ziekten.

BUITENPOST

11

Project1_Opmaak 1 17-05-16 09:05 Pagina 12

HEADSENSE TEAM

Hersendruk meten
zonder gaatjes te
boren
Het klinkt even simpel als het eruit ziet. Twee oordopjes bij de patiënt en een tablet
waarop golfjes verschijnen. Door het ene dopje, de zender, wordt een geluidsignaal
gestuurd, het andere dopje ontvangt dat en de tablet laat zien wat met de hersendruk
in het hoofd van de patiënt gebeurt.

Guus Schoonman is met collega’s aan het bestuderen of
het apparaat, HeadSense genaamd, kan helpen acute
drukverhogingen in het hoofd op te sporen. “Nu nog
moeten we vaak een gaatje boren in de schedel om de
druk te kunnen meten.” Als de druk oploopt, kan er
sprake zijn van een nieuwe bloeding of hersenzwelling.

Asklepioskliniek. “Daarnaast werken we samen met de
universiteit van Kopenhagen”, vult Schoonman aan. “Als
het werkt, hebben we goud in handen”, zegt de
neuroloog. “Het lijkt een spannende methode, die voor
de patiënt bijzonder vriendelijk uitpakt.”

Triage
Goud
Het apparaat is ontwikkeld in Israël. De lopende
onderzoeken moeten uitwijzen of het voldoende
accuraat is om in de directe zorg te worden ingezet.
Schoonman doet dat voor Nederland. In Seesen (D)
loopt een onderzoek op de afdeling neurologie van de

Uitgezocht moet worden of de geluidsgolven hetzelfde
resultaat laten zien als een invasieve drukmeter en of de
signalen de hersendruk juist weergeven. Men kan zich
voorstellen dat juist een bloedprop in het hoofd voor
vertekening zorgt, of dat ergens ‘geluid’ ontsnapt,
beaamt Schoonman.

Guus Schoonman
Neuroloog Guus Schoonman behaalde in 1998
het doctoraal examen geneeskunde aan de Universiteit van Leiden. Voor hij in 2013 naar het ETZ
in Tilburg kwam, was hij 6 jaar arts-onderzoeker
in het LUMC onder begeleiding van de bekende
hoofdpijnspecialist prof. Michel Ferrari. In 2002
was hij 6 maanden in Zwitserland voor wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen
hypoxie en migraine. Naast zijn werk in het ETZ
verricht Schoonman nog steeds hoofdpijnonderzoek in Leiden.
Het onderzoek naar de effectiviteit van Head
Sense verricht Schoonman in samenwerking met
zijn collega’s Gerwin Roks, Jamie Manuputti,
Annemarie Oldenbeuving en Hilko Ardon en de
AIO’s Walid Moudrous en Martin Herklots.

Neuroloog Guus Schoonman: “Als het werkt, hebben we goud in handen”.

12
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De hersendruk is direct op de tablet af te lezen.

Schoonman: “De snelheid van vroegtijdig verhoogde
hersendruk vaststellen, kan een groot voordeel worden.
Denk aan de inzet onderweg, als het ambulancepersoneel
over een dergelijk apparaat zouden beschikken bij een
ongeval. Dan kunnen ze al handelen en het ziekenhuis op
de hoogte stellen van de toestand van de patiënt die ze
komen brengen. Of op de plaats van het ongeluk
besluiten wel of geen helikopter in te zetten. Bij de triage
kan op dat moment een dergelijk instrument van grote
meerwaarde zijn.”

Chronische hoofdpijn
Mogelijk kan de HeadSense in de toekomst ook ingezet
worden bij de hulp aan mensen met chronische hoofdpijn.
Het is in de ogen van Schoonman een door velen
onderschatte volksziekte. “Drie procent van alle
Nederlanders heeft nagenoeg dagelijks, last van
hoofdpijn.” Soms is die pijn een symptoom van een andere
kwaal, zoals bij voorbeeld een verhoogde hersendruk.
Schoonman: “Hoe dan ook, hoofdpijn bij een verhoogde
hersendruk is een serieus probleem en kan in extreme

gevallen zelfs tot blindheid en invaliditeit kan leiden.
Zware hoofdpijn zorgt gemiddeld voor 4 tot 5 dagen
verzuim per maand.”

Betere diagnoses
Dat in Nederland desondanks slechts een enkele
hoogleraar op het vlak van hoofdpijn actief is, bewijst
volgens Schoonman dat de kwaal ook in de
artsenopleiding wordt onderschat.
“De HeadSense zou ons kunnen helpen om een
verhoogde hersendruk als oorzaak van chronische
hoofdpijn patiënten te detecteren. Hoe vroeger wij de
juiste diagnose stellen, des te sneller kunnen wij de
patiënten weer op de been helpen. Want de meeste
mensen krijgen we gewoon weer op de rails.”
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DE KRACHT VAN

BIJ COPD

Duaklir®Genuair® is geïndiceerd
als onderhoudsbehandeling voor
bronchodilatatie om symptomen van
chronische obstructieve longziekte
(COPD) bij volwassenen te verlichten.
Verkorte productinformatie en
referenties elders in deze uitgave.

maal daags voor dag en nacht meer lucht1

666213.011Exp01/01/2017

krachtige en snelwerkende luchtwegverwijders
in een gemakkelijke inhalator1
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ORTHOPEDISCH CENTRUM

Aanbod wordt uitgebreid met kraakbeentransplantaties

ETZ Waalwijk krijgt
orthopedisch centrum
De locatie ETZ Waalwijk wordt uitgebreid met een orthopedisch centrum. In dit kenniscentrum kunnen patiënten terecht voor standaard orthopedische ingrepen, zoals het
plaatsen van een knie- of heupprothese. Ook vinden er kijkoperaties aan de heup en
kraakbeentransplantaties plaats. Operaties bij minder gezonde patiënten worden uitgevoerd op de locatie ETZ Elisabeth in Tilburg.

Met de uitbreiding legt het ziekenhuis het zwaartepunt
van de orthopedische zorg op locatie ETZ Waalwijk,
maar de poliklinieken op alle locaties blijven open voor
bijvoorbeeld de controleafspraken. “Het centrum krijgt
nieuwe spreekkamers en een MRI-scan”, zodat drie à
vier orthopeden hier continu spreekuur kunnen houden,
zegt orthopedisch chirurg Jacob Caron. “Daarnaast
wordt het centrum ingericht om een huiselijk gevoel te
creëren bij de patiënt, omdat dit bijdraagt aan het
herstel.”

Voordelen
Caron: “In ons centrum worden relatief gezonde mensen
met een orthopedisch ongemak behandeld. Dat zijn
vaak zeer actieve mensen die regelmatig sporten of
intensief werk verrichten.” De zorg voor deze groep
patiënten is goed te plannen. De behandeling op locatie
ETZ Waalwijk heeft voor patiënten veel voordelen. Er zijn
korte wachttijden, patiënten worden snel behandeld en
kunnen eerder naar huis. Eenmaal thuis kunnen zij
begeleiding krijgen bij het revalideren en sneller
genezen.

ETZ Waalwijk wordt een orthopedisch kenniscentrum, met
oog voor specifieke wensen van de patiënt.

Kraakbeen
Vooral jonge mensen (18-50 jaar) zijn hierbij gebaat.
Voor deze actieve, veel bewegende patiënten is een
prothese niet altijd een goede optie.”

Hoogcomplexe zorg
De hoogcomplexe, orthopedische zorg zoals traumatologie, rugchirurgie en kinderorthopedie wordt op
de locatie ETZ Elisabeth geconcentreerd. Daar worden
ook bij risicovolle patiënten protheses geplaatst en
gereviseerd.

p

Op de locatie ETZ Waalwijk worden ook
kraakbeentransplantaties uitgevoerd. Het ETZ is
daarmee één van de drie centra in Nederland die deze
bijzondere ingreep uitvoeren. “Een kraakbeentransplantatie kan een uitkomst zijn voor patiënten die
kraakbeenschade en pijn hebben en daar veel last van
ondervinden”, vertelt Caron. “Tijdens de eerste ingreep
worden kraakbeencellen weggenomen, die buiten het
lichaam worden vermeerderd. Vervolgens wordt na
negen weken het nieuw gekweekte kraakbeen
teruggeplaatst om verdere slijtage te voorkomen.
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FERTILITEIT

Patiënten met kinderwens waarderen kennis en begeleiding

Beste vruchtbaarheidskliniek
Het ETZ is voor de derde keer op rij verkozen tot meest patiëntvriendelijke IVF-kliniek
van Nederland. Gynaecoloog Jesper Smeenk is erg blij met de erkenning. “Dit is een
geweldige stimulans voor ons complete team.”

Gynaecoloog Jesper Smeenk (l.) in gesprek met klinisch embryoloog Dimitri Consten.

2016-03-SDBS-A82EEU / Approval
2016-03al date : 03-2016

De uitverkiezing komt tot stand aan de hand van een
enquête van Freya, de landelijke, onafhankelijke
vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Patiënten geven hun mening op
uiteenlopende gebieden over de kliniek waar zij onder
behandeling zijn. De enquête is door bijna 1.200
patiënten ingevuld. Het Centrum Voortplantingsgeneeskunde van het ETZ scoort onder meer
uitmuntend op het gebied van expertise, inlevingsvermogen en begeleiding. De goede scores gelden
voor alle medewerkers van de afdeling.

Reacties patiënten
Patiënten van het ETZ die aan de enquête hebben
deelgenomen, zijn unaniem lovend over de goede zorg
die door Centrum Voortplantingsgeneeskunde wordt
geboden.
• “Het is een zeer betrokken team. Ik had echt het
gevoel dat we door iedereen gekend en ondersteund
werden. Ook complimenten voor de laboranten, het
contact met hen was ook plezierig.”
• “Het Centrum Voortplantingsgeneeskunde van het
ETZ is een verademing vanwege de persoonlijke
benadering. Samen het behandelplan opstellen en
echt naar het individu kijken in plaats van zomaar de
richtlijnen volgen.”
• “Een prettige ondersteuning tijdens de punctie en
veel ruimte om aan te geven hoe je als patiënt zaken
ervaart.”

Opsteker
Gynaecoloog Smeenk ziet het winnen van de prijs als
een fantastische opsteker voor zijn team. “Onze
gezamenlijke inspanningen worden beloond. Het is ook
onze taak om de patiënten te ondersteunen tijdens het
proces. Het is mooi dat de manier waarop wij dit doen
wordt gewaardeerd. Natuurlijk hanteren wij de
protocollen, maar vervolgens blijven we wel meedenken
met de patiënt.” Sinds 1 maart 2016 zijn ook de
vruchtbaarheidsbehandelingen van het Catharina
Ziekenhuis in Eindhoven overgeplaatst naar het ETZ.
“Door deze samenwerking kunnen wij in de toekomst
nog meer inspelen op wensen, voorkeuren en behoeften
van de patiënten”, aldus Smeenk.

Freya
Verminderde vruchtbaarheid is een veelvoorkomend
probleem. Maar liefst één op de zes paren raakt niet
spontaan zwanger binnen een jaar. Momenteel is 1 op
de 38 geboren kinderen het resultaat van een IVF-/ICSIbehandeling. Freya is er voor iedereen voor wie zwanger
worden niet vanzelfsprekend is. De vereniging voorziet
in informatie, lotgenotencontact en
belangenbehartiging.

BUITENPOST
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ELEKTRONISCH PATIËNTEN DOSSIER

Ziekenhuis sluit contract met Epic voor elektronisch patiëntendossier

ETZ kiest voor
modern EPD
Met de keuze voor een patiëntgericht en modern Elektronisch Patiënten Dossier zet
het ETZ een grote stap op het gebied van zorg-ICT.

Onder toeziend oog van medewerkers van het ETZ ondertekenen ETZ‐bestuurder Loeks van der Veen (r.) en CEO van Epic
Den Bosch Fritz Schmidt het contract voor het EPD.
Vanaf juli 2016 start de invoering van het Elektronisch
Patiënten Dossier (EPD). In het EPD worden medische
patiëntengegevens in het ziekenhuis digitaal bewaard
om het zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. Het ETZ koos voor Epic als leverancier van het
nieuwe EPD omdat de patiënt bij de inrichting van dit
systeem voorop staat. Loeks van der Veen, lid Raad van
Bestuur ETZ: “Dit EPD maakt het mogelijk de patiënt
centraal te stellen en helpt de zorgverlener om de zorg
beter en veiliger te maken. Met dit digitale dossier is het
ETZ voorbereid op toekomstige ontwikkelingen in de
gezondheidszorg”.

toegang krijgen tot een patiëntenportaal. Hierin kunnen
zij afspraken maken, vragenlijsten invullen en bijvoorbeeld hun dossier en uitslagen inzien”, vult lid Raad van
Bestuur van het ETZ Anita Wydoodt aan.

Voorbereiding
Het nieuwe EPD heeft de komende jaren grote impact
op de zorgprocessen en de bedrijfsvoering in het
Tilburgse ziekenhuis. Het vraagt een andere manier van
werken. Onlangs is het EPD voorbereidingsprogramma
gestart om gegevens ETZ-breed op dezelfde manier
vast te leggen. Na deze voorbereidingsfase volgt een
implementatiefase van ruim anderhalf jaar.

Zorg voor de patiënt
In het nieuwe EPD wordt alles rondom de zorg van een
patiënt vastgelegd: van afspraken, behandelplan, spoedeisende hulp, operatieproces tot medicatie, klinische
notities en facturering. Schakelen tussen verschillende
systemen is hiermee verleden tijd en de zorg voor de
patiënt verloopt efficiënt omdat de zorgverlener op elk
moment over de juiste informatie beschikt. “Bevoegde
zorgverleners hebben inzicht in patiëntgegevens zoals
behandelingen en medicatiegebruik. Patiënten kunnen

18
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Epic
Het Amerikaanse Epic heeft een ruime staat van dienst,
vooral in de Verenigde Staten waar het marktleider is op
het gebied van gezondheidszorgautomatisering.
Wereldwijd gebruiken 1300 ziekenhuizen het systeem.
Het bedrijf heeft ook ervaring met Nederlandse ziekenhuizen zoals het Radboudumc, Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis, Amphia Ziekenhuis en VUmc.
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KWALITEITSNIVEAU IC

Bevestiging
kwaliteitsniveau IC
De Intensive Care op locatie ETZ Elisabeth heeft opnieuw een accreditatie behaald voor
niveau 3. Dit hoogst haalbare kwaliteitsniveau werd onlangs opnieuw toegekend door
de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). De locatie TweeSteden Tilburg
kreeg een accreditatie voor niveau 2. “Dit bevestigt dat het ETZ twee goede IC’s heeft.”
Intensivist Hans Kuijsten is content met de bevestiging
van het niveau van beide IC’s. “Het verschil tussen de
beide locaties zit vooral in de grootte, en in de mate
waarin er bezetting van verpleegkundigen en artsen is.
ETZ Elisabeth is het traumacentrum voor Brabant, met
ook bijzondere aandacht voor neurologie, neurochirurgie en vaatchirurgie. Bij de IC van ETZ TweeSteden
ligt de nadruk op cardiologie en buikchirurgie.”

Zwaarste categorie
Een niveau 3 IC betekent dat aan de zwaarste categorie
patiënten zorg kan worden geboden. Er hoeven dus
geen patiënten over te worden geplaatst naar
bijvoorbeeld academische ziekenhuizen. Kuijsten: “Voor
familie van patiënten is het belangrijk dat hun geliefden
zo dicht mogelijk bij huis verpleegd worden, zeker als ze
ernstig ziek zijn.”
De afdelingen Intensive Care van het ETZ zijn door
beroepsvereniging NVIC op kwaliteit beoordeeld. De
visitatiecommissie heeft alle bevindingen in een rapport
vastgelegd en nu de niveaus bekendgemaakt. “De
beoordeelaars constateren dat de IC’s van het ETZ goed
functioneren en dat ze worden gekenmerkt door een
positieve werksfeer en een verbetercultuur”, aldus
Kuijsten.

Groot aantal eisen
Om de toegekende erkenning te krijgen, moet een
ziekenhuis aan een groot aantal eisen voldoen. Zo zijn
op beide locaties zeven dagen per week, 24 uur per dag
intensivisten en IC-artsen aanwezig, en moet ook
voldaan worden aan een minimum aantal ligdagen en
een minimum aantal beademingsdagen. Jaarlijks
worden op de 42 beschikbare IC-bedden 3.300
patiënten opgenomen, die bij elkaar opgeteld 14.000
dagen worden verpleegd.
De commissie stelt ook verbeterpunten vast. Zo wordt in
de rapporten van de beide IC’s aandacht gevraagd voor
het harmoniseren van de afdelingen op de beide
locaties, zodat bij het uitwisselen van medewerkers alles
op beide afdelingen gelijk is. Hierdoor wordt de kans op
vermijdbare fouten verkleind.

Voortrekkersrol
Kuijsten is blij met de hernieuwde accreditaties, maar
dat betekent niet dat er nu achterover wordt geleund,

Op de afdelingen Intensive Care van het ETZ worden jaarlijks 3.300 patiën‐
ten verpleegd.

stelt hij. “Waar we ons eerst vooral focusten op de
overlevingskansen van onze patiënten, gaan we ons ook
steeds meer concentreren op de kwaliteit van leven ná
de IC. Bijvoorbeeld door de juiste revalidatiepartners te
kiezen en daar intensief mee samen te werken. Maar
ook door mensen zo snel mogelijk te mobiliseren. En
zes weken nadat mensen het ziekenhuis hebben
verlaten, nodigen we ze uit voor een gesprek op de
‘nazorgpoli’. Daarin kijken we samen terug op hun
verblijf op onze IC. Wij gebruiken die gesprekken om
onze zorg nog verder te verbeteren. En voor de patiënt
is dit heel goed voor de verwerking, want een opname
hier gaat je meestal niet in de koude kleren zitten.”

BUITENPOST

19

Project1_Opmaak 1 17-05-16 09:05 Pagina 20

Selectieve SGLT2-remming bij diabetes type 2

Het aanvullende
werkingsmechanisme
van Forxiga 10 mg
biedt:
Significante
HbA1c
verlaging1,2,3

Gewichtsreductie1,2,3

Forxiga wordt vergoed in combinatie met:
• Metformine • Sulfonylureumderivaat (SU) • Metformine én SU
Voor volledige vergoedingsvoorwaarde zie www.zn.nl/zn-formulieren

Referenties en verkorte productinformatie elders in deze uitgave.
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Effect op CVrisicofactoren3

Project1_Opmaak 1 17-05-16 09:05 Pagina 21

ONDERZOEK

Groot deel patiënten heeft baat bij diepe hersenstimulatie

Behandeling zware
depressie
Specialisten van het ETZ bewijzen – samen met hun directe collega’s in AMC Amsterdam
– dat ‘diepe hersenstimulatie’ effectief kan zijn bij de behandeling van zwaar depressieve patiënten. Uit onderzoek blijkt dat veertig procent van de geopereerde patiënten
baat heeft bij de behandeling. De baanbrekende studie is onlangs gepubliceerd op de
site JAMA Psychiatrie.

Bij diepe hersenstimulatie worden elektroden in een
specifiek hersengebied geïmplanteerd. Via een soort
pacemaker die onderhuids bij het sleutelbeen of in de
buik wordt geplaatst, worden elektrische impulsen naar
de hersenen gestuurd. Dat zorgt er voor dat depressieve
gevoelens afnemen of zelfs helemaal wegblijven. Bij 10
van de 25 patiënten werden goede resultaten
geregistreerd. Neurochirurg Guus Beute, psychiater
Peter Notten, klinisch psycholoog Ferdinand Horst en
psychiater Jan van Laarhoven hebben het onderzoek in
het ETZ uitgevoerd. Van de 25 onderzochte patiënten
zijn er 13 in Tilburg geopereerd en 12 in Amsterdam.

Geen placebo
Bij de behandeling is absoluut geen sprake van een
placebo-effect, blijkt uit het dubbelblinde onderzoek.
Dit betekent dat zowel de arts als de patiënt niet weet of
het kastje dat de elektrische impulsen naar de hersenen
stuurt aan of uit staat. Patiënten geven aan zich direct
ongelukkig te voelen als het kastje ongemerkt uit wordt
gezet. “Het is alsof direct een zwart gordijn over mij
heen valt”, zegt een van de patiënten die veel baat heeft
bij de behandeling.

Laatste redmiddel
Psychiater Van Laarhoven: “Diepe hersenstimulatie
wordt al langere tijd op succesvolle wijze toegepast bij
patiënten met de ziekte van Parkinson. Diepe
hersenstimulatie remt bij deze patiënten de
ongecontroleerde bewegingen, bij depressieve
patiënten maakt het emoties los. Vaak wordt gedacht
dat mensen met een depressie negatieve emoties

Psychiater Jan van Laarhoven.

Neurochirurg Guus Beute.

ervaren. Dat is niet waar, deze patiënten hebben juist
een compleet gebrek aan emoties. En dat maakt ze diep
ongelukkig.” Bij de kleine patiëntengroep die in
aanmerking komt voor diepe hersenstimulatie helpen
therapie, medicijnen en elektroshocks niet (meer).
“Diepe hersenstimulatie is voor deze patiënten het
laatste redmiddel”, benadrukt Guus Beute.

Ernstige ziekte
Ruim 800.000 mensen in Nederland kampen jaarlijks
met een zware depressie. Bijna twintig procent van alle
landgenoten krijgt ooit in zijn leven met een depressie
te maken. “Het is een ernstige ziekte, die vaak
onderschat wordt”, zegt Beute. De onderzoekers
verwachten dat door hun studie de zorgverzekeraars
diepe hersenstimulatie zullen gaan vergoeden. “Het is
de enige behandeling die deze zwaar depressieve
patiënten weer zin in het leven kan geven.”

BUITENPOST
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Referenties [1] Farminform. [2] Lennernäs et al., Pharmacokinetics and tolerability of different doses of
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to treatment of incident pain. Br J Clin Pharmacol 2005; 59(2): 249-253. [3] Bijsluitertekst Abstral®.
[4] Portenoy et al., Long-term safety, tolerability, and consistency of effect of fentanyl pectin nasal spray for
breakthrough cancer pain in opioid-tolerant patients. Journal of Opioid Management 2010; 6:5. [5] Portenoy
RK et al., A multicenter, placebo-controlled, double-blind, multiple-crossover study of Fentanyl Pectin Nasal
Spray (FPNS) in the treatment of breakthrough cancer pain. PAIN 2010; 151:617-624. [6] SPC PecFent®.
[7] Taylor et al., Fentanyl Pectin Nasal Spray in Breakthrough Cancer Pain. J Support Oncol 2010; 8:184-190.
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ONDERZOEK

Hulp en tips bij voorbereiding op operatie en revalidatie

Zorg-app voor
patiënten
Het ETZ heeft een nieuwe app ontwikkeld om patiënten te begeleiden in hun operatie- en revalidatietraject. De ‘ETZ Behandelwijzer’ is vooralsnog ingericht op orthopedische en bariatrische ingrepen (operaties ter behandeling van overgewicht). Via de
app krijgen patiënten informatie over de voorbereiding op een operatie. Ook biedt de
app hulp bij het herstelproces na de ingreep.
De patiënt vult op zijn telefoon of tablet de gegevens
van zijn operatie in en krijgt daarna een persoonlijk
stappenplan. Daarbij hoort een tijdlijn en een profiel
specifiek gericht op de operatie. Alle informatie die
normaal in een folder zou staan, heeft de patiënt nu op
zijn informatiedrager. Met daarbij allerlei extra’s, zoals
foto’s, video’s en tips voor een sneller herstel.

Patiënten die één van deze twee operaties ondergaan
krijgen via de applicatie specifieke hulp en tips bij de
voorbereiding en het herstel. Caron: “In de app staan
revalidatie-oefeningen, met instructiefilmpjes. Daardoor
weet de patiënt precies wat die thuis kan doen.
Patiënten kunnen de app ook gebruiken om zich beter
voor te bereiden op het spreekuur. Ook familie en
naasten van de patiënt kunnen de app downloaden.”

Kraakbeen en heupen
Orthopedisch chirurg Jacob Caron is medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van de app.
Hij heeft de informatie bij orthopedische ingrepen
aangeleverd. Daarbij gaat het bij de start om
kraakbeentransplantaties en heuparthroscopie.

Bariatrie
Ook bariatrische patiënten kunnen gebruikmaken van
de app tijdens het behandeltraject. Bariatrisch chirurg
Barbara Langenhoff is enthousiast over de nieuwe
technologische ontwikkeling: “In de app krijg je niet
alleen informatie, je wordt echt bij de hand genomen
tijdens het traject. Dat is vooral handig omdat patiënten
door ons Obesitas Centrum vijf jaar intensief worden
begeleid. Met de app word je daar goed op voorbereid
en weet je precies waar je staat in het proces.”
Een bariatrische operatie brengt verschillende
veranderingen met zich mee waarop de patiënt goed
voorbereid moet zijn. Het Obesitas Centrum biedt
daarom een voorbereidings- en nazorgtraject aan,
waarop de app een goede aanvulling is.

Uitbreiding
De gratis applicatie dient nu als een pilot voor het ETZ
en wordt nog uitgebreid. Op termijn wordt het mogelijk
om via de app vragen te stellen. Een groot voordeel is
dat alles digitaal is. Het is daardoor voor de specialisten
gemakkelijk om de app voortdurend te actualiseren en
interactie mogelijk te maken.
De ETZ Behandelwijzer is te downloaden in de App Store
voor toestellen met het besturingssysteem iOS en staat
voor Android-toestellen in de Google Play Store.
Orthopedisch chirurg Jacob Caron gebruikt de app
bij zijn uitleg aan een patiënt.

BUITENPOST
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TOPZORG

Het trauma, de toekomst
Het is een al vaak gestelde vraag: moet in de zorg aan de patiënt alles wat kan
ook worden uitgevoerd? Chirurg en hoogleraar Jan Anne Roukema, een van de
coördinatoren van het TopZorg-trauma-onderzoek, staat bekend als iemand die
niet schroomt een knuppel in het hoenderhok te werpen. “Moeten we sommige
botbreuken nog wel opereren of levert dat in de kwaliteit van leven helemaal
geen winst op?”
Dankzij het programma TopZorg kan het ETZ, als
specialistisch Traumacentrum, gaan aantonen welke
patiënten na een ingreep verhoogd risico lopen op een
slechtere uitkomst op korte en lange termijn. Alles zal
worden bijgehouden: sterfte, lichamelijk functioneren,
kwaliteit van leven en het moment van terugkeer naar het
werk. Roukema: “En daarnaast mijn stokpaardje: het effect
van de psychologische ondersteuning van de patiënt op
de duur van herstel en de kwaliteit van leven.”
Roukema: “Als een oudere uit bed valt, daarbij de heup
breekt, schrijft het protocol nu voor dat die patiënt binnen
24 uur bij ons in de OK op tafel ligt en wordt geopereerd.
Zonder dat iemand zich afvraagt of er nog andere opties
zijn. We willen toe naar shared decision making: de patiënt
mee laten denken over de gevolgen van een operatie.”

Betere zorg
Voor het onderzoek, dat vorig jaar al startte, kunnen
dankzij de subsidie extern medewerkers worden
aangetrokken die de data gaan verzamelen, zegt
Roukema. “We deden natuurlijk al veel, maar dat was
altijd in de schaarse vrije uren, terwijl de academische
ziekenhuizen een budget van 700 miljoen euro kregen
van het ministerie, waarmee ze wetenschappelijk
onderzoekers konden aantrekken.”
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Experiment TopZorg

Jan Anne Roukema.

Het ETZ is een van de drie niet-academische ziekenhuizen dat deelneemt aan het experiment TopZorg.
Voor een periode van vier jaar is door het rijk subsidie beschikbaar gesteld voor de combinatie van
zeer specialistische zorg met wetenschappelijk
onderzoek. Onderzoeksgelden op dit niveau gingen
voorheen alleen naar studies binnen academische
ziekenhuizen. De topklinische ziekenhuizen, naast
ETZ ook het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
en het Oogziekenhuis Rotterdam, willen de
komende vier jaar aantonen dat het onderzoek in
hun huis meerwaarde heeft en hebben zich tot doel
gesteld het ministerie van VWS adviezen te leveren
voor betere zorg.
Het ETZ brengt de effectiviteit van de trauma- en
neurologische zorg in kaart.

Na vier jaar moet het onderzoek bij traumatologie
uiteindelijk leiden tot een gevalideerde screeningslijst.
Roukema: “Wie van onze patiënten behoort tot een
risicogroep, bij wie zullen we extra alert moeten zijn als we
op het punt staan in te grijpen? Als we erin slagen zo’n
profiel op te stellen, dan maakt dat een betere afweging
mogelijk tussen winst in gezondheid, kwaliteit van leven
en risico’s. En dus betere zorg. Dat is ons ultieme doel: de
totale ketenzorg vanaf het trauma tot het moment dat
men weer aan het werk gaat te verbeteren.”

Kwaliteit van leven
Roukema heeft een leerstoel bij Tilburg University en
vestigt ook daar al veel langer de aandacht op
bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bij behandeling van
kankerpatiënten. Binnen de traumazorg is die discussie
nog betrekkelijk nieuw.
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en de oude dag

Een botbreuk wel of niet opereren?

Daarom hoopt het ETZ de komende jaren aan te kunnen
tonen dat ook daar een relatie kan worden gelegd tussen
leeftijd, risico op overlijden en de emotionele en sociale
schade na een trauma. Dat zou op den duur zelfs moeten
uitmonden in een behandelplan dat samen met de patiënt
wordt opgesteld.
Roukema: “Wel of niet opereren? Het wordt onder andere
belicht tijdens het symposium Trauma TopZorg op 22
september aanstaande in ETZ Elisabeth. Het motto van die
studiedag luidt ‘Het ongeval op de oude dag’. Een van de
sprekers is arts en filosoof Bert Keizer, die zich aan de
hand van voorbeelden buigt over vraag of ‘Alles moet wat
kan’.”

Symposium Trauma TopZorg
Voor alle medisch professionals die betrokken zijn bij
de (keten)zorg van de oudere patiënt na een ongeval:
huisartsen, medisch specialisten, arts-assistenten, coassistenten, PA’s, NP’s, verpleegkundigen, paramedici.
Datum:
Locatie:
Tijd:
Aanmelden:

donderdag 22 september 2016
ETZ Elisabeth (Hilvarenbeekseweg 60)
14.00 – 17.00 uur
www.elisabethtopzorg.nl
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Vertrouwen op AstraZeneca

budesonide/formoterol

BIJ ASTMA
EN COPD
Astma: Symbicort Turbuhaler is geïndiceerd voor de onderhoudsbehandeling van astma wanneer gebruik van een ICS+LABA
geschikt wordt geacht.
COPD: Symbicort Turbuhaler is geïndiceerd voor de
symptomatische behandeling van patiënten met COPD met een
FEV1 < 70% voorspelde normaalwaarde (na luchtwegverwijder)
en met een geschiedenis van exacerbaties, ondanks het
gebruik van reguliere therapie met luchtwegverwijders

Zie voor verkorte bijsluiter elders in dit blad.
1. SPC Duaklir Genuair

aclidinium/formoterol

DE KRACHT
VAN 2
BIJ COPD1
Duaklir is geïndiceerd als onderhoudsbehandeling voor
bronchodilatatie om symptomen van COPD bij volwassenen
te verlichten

957969.011EXP01/01/2018

Symbicort
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Uitbreiding vakgroep
Plastische Chirurgie
Door uitbreiding van onze vakgroep met een zesde plastisch chirurg bieden wij u
nog meer expertise voor polsklachten en zijn onze wachttijden nu veel korter:
• Eerste consult polikliniek
• Kleine operatie
• Grote operatie

: binnen 1 week
: binnen 2 weken
: binnen 6 weken

U kunt uw patiënt naar ons verwijzen voor onder meer:
• Hand- en polsklachten
Trigger finger, Dupuytren, fracturen, artrose, reuma, aangeboren afwijkingen
• Perifere zenuwchirurgie
Carpaal tunnel syndroom, ulnaropathie, tarsaaltunnel syndroom
• Borstoperaties
Borstreconstructie, borstverkleining, borstvergroting
• Cosmetische ingrepen van het gehele lichaam
Correctie van oogleden, gelaat, neus, borsten, buikwand, liposuctie, postbariatrie
• Reconstructieve (micro)chirurgie
Hoofdhals, borst, onderbeen
• Operatie van benigne en maligne huidtumoren
Naevi, bcc, pcc, melanoom
• Wondbehandeling
Decubitus, brandwonden
• Littekenbehandeling
• Schisis

Wij staan graag voor uw patiënten klaar!

957969.011EXP01/01/2018

dr. Arjan Damen

drs. Patrice
Grabietz

drs. Gertjan
Halbesma

dr. Ed Hartman

dr. Steven Klein

drs. Bart van
Nimmen

Locatie ETZ Elisabeth

Locatie ETZ TweeSteden / Waalwijk

T (013) 539 80 21 / 539 37 52
F (013) 539 3934
E plc@etz.nl

T (0416) 682 012
F (0416) 682 282
E plc@etz.nl
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Bent u als medisch
specialist een alleskunner?
Bestel het nieuwe boek van
prof. dr. Biesma en bepaal dit zelf!

NL/AVAC/1603/0014

Bezoek GI-oncology.nl/alleskunner
om het nieuwe boek van prof. dr. Biesma
aan te vragen.
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HEROPNAMES

Belangwekkende resultaten onderzoeker ETZ

Inzicht heropnames
maakt zorg beter
Door een beter inzicht in de redenen waarom patiënten opnieuw opgenomen worden
na ontslag uit het ziekenhuis, kan de zorg worden verbeterd. Onderzoekers Coen Stevering van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Rianne Ruitenbeek
van de Praktijk Index ontdekten dat een in Engeland ontwikkelde rekenmethode ook
goed bruikbaar is voor Nederlandse ziekenhuizen. Onlangs publiceerden zij daarover in
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Heropnames worden sinds 2015 door de Inspectie voor
de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt als kwaliteitsindicator
voor de patiëntveiligheid. De gebruikte indicator is
echter nog een grove maat en weinig gespecificeerd.
Coen Stevering: “Voor ziekenhuizen is het nuttig om te
weten wat de reden voor een heropname was. Want een
heropname is allereerst vervelend voor de patiënt, maar
het zorgt ook voor extra kosten.”

Aanpak
Stevering analyseerde, samen met data-analist Rianne
Ruitenbeek, ruim 1,6 miljoen heropnames in achttien
Nederlandse ziekenhuizen. Daaruit bleek dat de Engelse
classificatie kan worden toegepast op de Nederlandse
opnamegegevens. Op basis daarvan ontwikkelden zij
een nieuwe rekenmethode. Die maakt onderscheid
tussen zeven verschillende oorzaken voor heropname.
Ruitenbeek: “Elke categorie vereist andere maatregelen
om heropnames te voorkomen. Zo vergt het terugdringen van heropnames bij chronisch zieken een heel
andere aanpak dan bij heropnames die het gevolg zijn
van complicaties.”
Bijna een kwart van de heropnames is vermijdbaar.

Vermijdbaar
Uit literatuur blijkt dat bijna een kwart van alle
heropnames het gevolg zijn van zorg die niet maximaal
voldoet en slechte ontslagvoorbereiding. Stevering:
“Deze heropnames zijn dus vermijdbaar. Als je dat weet,
kun je de meest ‘verdachte’ heropnames goed onderzoeken. Dit kan ziekenhuizen helpen bij het nemen van
maatregelen om heropnames te voorkomen. En daar is
iedereen bij gebaat.”

Data beschikbaar
Stevering heeft met zijn onderzoek de onderverdeling
van de heropnames voor het eerst in beeld gebracht in
Nederland. “Het mooie van de nieuwe rekenmethode is
dat alle data al voor de ziekenhuizen al beschikbaar zijn,
via de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg. Je hoeft
er dus niets extra’s voor te meten of te registreren.”

Volgens de onderzoeker is er nog veel uit te zoeken,
maar kan met de nieuwe rekenmethode heropname veel
scherper in beeld worden gebracht.
Zie: www.ntvg.nl/artikelen/inzicht‐ongeplande‐
heropnames
Titel: Inzicht in ongeplande heropnames. Zin en
mogelijkheden van een classificatie.
Auteurs: Coen J.T. Stevering, arts en bedrijfskundige
Elisabeth‐TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
Rianne S. Ruitenbeek, data‐analist De Praktijk Index,
Bilthoven
Prof. dr. Bart Berden, hoogleraar Tilburg University/Tias
Business School, Centrum voor het Bestuur van de
Maatschappelijke Onderneming, Tilburg
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GAMMA KNIFE ICON

ETZ brengt uniek bestralingsapparaat naar hoogste niveau

Gamma Knife Icon
voor patiënten met
hersenziekte
Met het nieuwe bestralingsapparaat Gamma Knife Icon kunnen meer patiënten
met een hersenziekte worden behandeld in het ETZ. “De Icon kan grotere tumoren
bestralen. Ook kunnen we bestralen op plaatsen in het hoofd waar dat voorheen
niet mogelijk was”, zegt radiotherapeut Patrick Hanssens.

Radiotherapeut Patrick Hanssens (l.) en neurochirurg Guus Beute zien
hoe het kunststof masker wordt aangemeten.

30
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De patiënt wordt met een op maat
gemaakt, kunststof masker gefixeerd.
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Neurochirurg Guus Beute: “Met de Icon is de meest
geavanceerde vorm van bestraling mogelijk voor onze
patiënten. Hiermee bestendigen we onze positie als hét
centrum op het gebied van radiochirurgie in Nederland”.
Het Gamma Knife Centrum in Tilburg is wereldwijd een
van de eerste centra waar afwijkingen in de hersenen
effectief met de Icon worden aangepakt.

Kunststof masker
Het Gamma Knife is een bestralingstoestel met de
nauwkeurigheid van een chirurgisch mes. Met het voor
Nederland unieke apparaat kunnen tumoren in het hoofd
en vaatafwijkingen in de hersenen worden behandeld. Tot
op heden kreeg de patiënt steeds een metalen frame op
het hoofd, dat met schroefjes werd vastgezet. “Bij de Icon
is zo’n frame niet altijd meer nodig”, legt Hanssens uit.
“We kunnen nu ook gebruikmaken van een kunststof, op
maat gemaakt masker om het hoofd van de patiënt in de
juiste positie te houden. Omdat dit minder belastend is
voor de patiënt, kunnen we nu bijvoorbeeld meerdere
dagen achter elkaar bestralen, met kleinere doses.”

Laserstralen
Met een speciale CT-scan aan het Gamma Knife wordt
kort voor de bestraling een ‘opname’ van het hoofd
gemaakt. De beelden worden automatisch door het
apparaat verwerkt. Hierdoor kan voorafgaand aan de
behandeling worden vastgesteld of het hoofd in de juiste
houding ligt en kunnen eventuele afwijkingen in positie
worden gecorrigeerd. Tijdens de bestraling wordt de
positie van het hoofd – met behulp van laserstralen –
voortdurend gecontroleerd. “Bij bestralingen waar we op
tienden van millimeters werken, is dat ongelooflijk
belangrijk”, aldus Hanssens.

Nieuw tijdperk
Met de Icon start een nieuw tijdperk op het gebied van
neurochirurgie, aldus Beute. “Onze flexibiliteit neemt
enorm toe. We kunnen voortaan – in overleg met de
patiënt – uit meerdere behandelingen kiezen. Met de Icon
kunnen we grote tumoren en tumoren op lastige plekken
bestralen, zoals bij de oogzenuw en de hypofyse. Dit biedt
alternatieven voor risicovolle operaties.”

De Icon bewaakt met behulp van laserstralen de juiste positie van het hoofd.
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HYBRIDE OPERATIEKAMERS

Chirurgen opereren schouder aan schouder in hightech operatiekamer

Nieuwe hybride OK
spaart levens en tijd
Het OK-complex van het ETZ Elisabeth wordt uitgebreid met twee hypermoderne
hybride operatiekamers. Een primeur voor Europa, want deze operatiekamers zijn
ingericht voor zowel trauma-, vaat- en neurochirurgie als orthopedische chirurgie.
“Daardoor kunnen meerdere chirurgen tegelijkertijd een traumapatiënt opereren.”
Het ETZ is hét traumacentrum voor de provincie NoordBrabant. “Met de nieuwe hybride OK kunnen we levens
en ledematen redden van patiënten met zwaar letsel”, is
de stellige overtuiging van traumachirurg Mike
Bemelman. “Patiënten die in acute nood verkeren
kunnen na binnenkomst op de Spoedeisende Hulp
direct door naar de hybride OK. Daar kunnen
verschillende specialisten bijvoorbeeld gelijktijdig een
bloedende milt en een kapot bekken behandelen. Ook
het doorlichten van de patiënt met behulp van röntgen
gebeurt nu direct en in dezelfde kamer.”

Het grote röntgenapparaat (C‐boog) kan op elke gewenste positie worden geplaatst.

32
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Hightech
Een hybride OK is een hightech versie van de ‘gewone’
operatiekamer. Het woord hybride staat voor een
conventionele operatiekamer gecombineerd met
ingebouwde röntgenapparatuur. In de hybride OK kijkt
een specialist met behulp van (röntgen)apparatuur
tijdens een operatie in het lichaam van de patiënt. De
arts manoeuvreert bijvoorbeeld via een klein sneetje in
de lies met een katheter naar de te behandelen plek. Zo
kan een bloedend bloedvat met een stent worden
gerepareerd. Door de minder ingrijpende operatiewijze
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De hybride OK is uitgerust met de modernste apparatuur.

herstelt de patiënt sneller, is de stralingsbelasting lager, is
er minder kans op infecties en zijn ook minder
heroperaties nodig.
Wat de hybride OK verder bijzonder maakt, is dat de
technologie zoveel mogelijk is geïntegreerd in de wanden
en het plafond. Bovendien is de ruimte twee keer zo groot
als gebruikelijk. Dit zorgt voor veel meer bewegingsruimte
voor het operatieteam. “Een groot voordeel van de
hybride OK is dat we - als dat nodig is - snel kunnen
switchen naar een klassieke, open operatie”, verduidelijkt
vaatchirurg Jan Heyligers.

Cincinnati
De neurochirurgen en orthopedisch chirurgen gebruiken
de nieuwe hybride OK voor complexe ingrepen aan de
wervelkolom. Neurochirurg Paul Leliefeld: “De tussenwervelschijf wordt verwijderd, waarna de wervelkolom
opnieuw gestabiliseerd wordt met schroeven en staven.
Dit is precisiewerk. In de hybride OK kunnen we sneller en
accurater werken, omdat we direct zien wat het resultaat
van onze ingreep is.” Ook is het mogelijk om 3D
reconstructies van botten en gewrichten te maken.
Hiermee kunnen zeer complexe botbreuken in gewrichten
nog beter in beeld worden gebracht en beter worden
hersteld.

Leliefeld reisde samen met andere chirurgen van het ETZ
en leverancier Philips naar Cincinnati in Amerika om
ervaring op te doen met de hybride OK. Leliefeld: “Daar
hebben we de grenzen van onze nieuwe mogelijkheden
op de hybride OK kunnen testen en interactie gehad met
het Philips team, zodat theorie en praktijk goed op elkaar
is afgestemd. Daardoor maken we nu in Tilburg een
vliegende start.”

Navigatie
In de zomer van 2016 wordt in de hybride OK een speciaal
3D chirurgisch navigatiesysteem geïnstalleerd. Hiermee
kunnen bijvoorbeeld operaties aan de wervelkolom nog
nauwkeuriger worden uitgevoerd. “Dit is uitermate
geschikt voor operaties aan complexe wervelafwijkingen,
die veel voorkomen in het ETZ“, vertelt orthopedisch
chirurg Carel Diekerhof. “De navigatie biedt hierbij extra
veiligheid.” Met de chirurgische navigatie worden artsen
begeleid tijdens de ingreep via beelden, zodat ze meteen
kunnen zien of iets goed is uitgevoerd. De kans dat een
operatie slaagt wordt daarmee nog groter. De applicatie
wordt samen met Philips verder ontwikkeld. Het ETZ is
hiervoor pilot ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft enkele
miljoenen euro’s geïnvesteerd in de bouw van de hybride
OK’s.
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MUTATIES MEDISCHE STAF

Overzicht nieuwe en vertrokken specialisten

Mutaties
Medische Staf
1 oktober 2015 tot en met 1 april 2016
Nieuwe specialisten:
M.V. van Hecke
W. Hazen
Dr. H. Al-Khawaja
Dr. B. van Loon
Mw. M.A. Dubbers
Mw. D.A.R.H. Grootenboers
G.J. Halbesma
E.J. Slappendel
Y.A. Wurth

oogarts
MDL-arts
neurochirurg
MKA-chirurg
longarts
radiotherapeut-oncoloog
plastisch chirurg
klinisch embryoloog
klinisch embryoloog

01.10.2015
01.12.2015
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.03.2016
01.04.2016
01.04.2016

gynaecoloog
gynaecoloog
pulmonoloog
kaakchirurg
anesthesioloog

01.10.2015
01.10.2015
15.12.2015
01.01.2016
01.03.2016

Vertrokken specialisten:
Mw. D. Boll
J. Piek
J. van der Lichte
J. Hes
A.W.G. van den Hurk
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Bram van Loon.

Melanie Dubbers.

Hazim Al‐Khawaja.

Manon van Hecke.

Gertjan Halbesma.
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WETENSCHAPSDAG IN HET ETZ

Veel belangstelling voor Wetenschapsdag in het ETZ

‘Transparantie sleutel
tot beter onderzoek’
Pianist Victor Fu opende met een daverend spel de Wetenschapsdag in het ETZ
op 15 april 2016. Onderzoek en wetenschap gaan hand in hand tijdens deze dag
vol presentaties en pitches. AIOS chirurg Tina van Loon krijgt de prijs voor ‘Beste
spreker’ en apotheker Rehana Rahman is winnaar van de posterpresentaties.
Onderzoek, dat is waar de Wetenschapsdag elk jaar om
draait. Sprekers uit verschillende vakgebieden
presenteerden de resultaten van hun onderzoek. Ook
hielden diverse onderzoekers posterpitches. De dag
werd goed bezocht met 115 aanmeldingen, maar ook
bezoekers die zich niet vooraf hadden aangemeld
stroomden binnen.

Winnaars
In totaal waren er voor de Wetenschapsdag 38 abstracts
ingestuurd, waarvan acht geselecteerde onderzoekers
een presentatie mochten geven. Tina van Loon, AIOS
chirurg, werd gekozen tot ‘Beste spreker’ en won de
ETZ gloeilampbokaal. Haar presentatie ging over de
voordelen van een gestandaardiseerd protocol voor
nieuwe stomapatiënten in het postoperatieve traject.
De jury keek bij beoordeling naar de klinisch relevante
vraag, presentatie en het beantwoorden van vragen.
Ook werd er een winnaar gekozen voor de ‘Beste
poster’. Uit de opgehangen posters selecteerde de jury
er drie voor een posterpitch. De bezoekers van de
Wetenschapsdag mochten stemmen op de poster die zij
het beste vonden. De prijs ging naar Rehana Rahman
van de Ziekenhuisapotheek, met de poster over de
medicatiebeoordeling bij oudere patiënten bij opname,
ter voorkoming van ongewenst medicatiegebruik.

Lezing Lex Bouter
Lex Bouter, professor aan de VUMC, gaf een lezing over
het belang van integriteit tijdens wetenschappelijk
onderzoek. “Zogenoemde ‘Sloppy science’, waarbij
onderzoek gemanipuleerd is op een bepaalde manier,
komt veel voor. Dat is niet gek, want de voordelen zijn
groot en de pakkans is klein.”
De sleutel tot beter onderzoek is volgens Bouter meer
transparantie van de onderzoekers. Transparant
onderzoek is makkelijker te repliceren door andere
onderzoekers. Dit helpt om fouten en gemanipuleerd
onderzoek tegen te gaan. Bouter vindt dat onderzoekers
hier op een positieve manier tegenaan moeten kijken.
“Als iemand jouw onderzoek wil nadoen, is dat eigenlijk
een compliment. Het is een teken dat iemand jouw
onderzoek zo interessant en belangrijk vindt, dat hij
het wil namaken.”

Tina van Loon won met haar presentatie de ETZ gloeilampbokaal.
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ESMYA TRANSFORMS
THE MANAGEMENT
OF UTERINE FIBROIDS
®

82865/NL,
of creation
84161/FR
datedate
of creation
03-201608-2015

De 1ste medicamenteuze langetermijnbehandeling voor
baarmoedermyomen.1
Geïndiceerd voor intermittent gebruik1
Snelle, betrouwbare en duurzame controle van de bloedingen2
Signiﬁcante en aanhoudende vermindering van het myoomvolume2
Verbeterde levenskwaliteit2
Goede tolerantie2

®

ESMYA SmPC.
SmPC.Mei
Mei2015.
2015.
1. 1.
ESMYA®
2. Donnez
J, et al.
2015,
Fertility
& Sterility.
[PEARL
IV, Part 2].
2. Donnez
J et
al. Fertil
Steril.
2016 Jan;
105(1):165-173.
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VLEESBOOM EMBOLISATIE

Vleesboom:
embolisatie vervangt
operatie
Circa een kwart van de vrouwen heeft last van vleesbomen (myomen). Vroeger lieten
veel vrouwen daarom hun baarmoeder op advies van een gynaecoloog verwijderen.
”Ik wil hen daarvoor behoeden”, zegt interventieradioloog Paul Lohle.
Lohle is een interventieradioloog in het ETZ. “In plaats
van de baarmoeder operatief te verwijderen, sluiten we
de bloedtoevoer naar de vleesboom. Dit heet ‘uterus
embolisatie’. Hierdoor verschrompelt de vleesboom. Dit
is een relatief lichte ingreep, die we al vele jaren met
succes in het ETZ toepassen.

Taboe
Gynaecoloog Marieke Smink: “Op praten over
vleesbomen en de klachten rust een taboe. Vleesbomen
zorgen voor hevig bloedverlies, druk op de organen,
pijn tijdens de menstruatie en ongemak tijdens het
vrijen. Door gebrek aan informatie laten veel vrouwen
hun baarmoeder weghalen, terwijl dit helemaal niet
nodig is.”
Uterus embolisatie is volgens Lohle en Smink een prima
alternatief. “We hebben in Tilburg veel ervaring met
deze ingreep. We behandelen hier sinds 1997 circa 150
patiënten per jaar. Vrouwen uit heel Nederland komen
voor een uterus embolisatie naar Tilburg.”

Slangetje
De behandeling wordt uitgevoerd via een slangetje in
de lies, waarbij de patiënt plaatselijk wordt verdoofd. Via
röntgen kan de radioloog zien waar het slangetje zich in
de onderbuik bevindt. Als het slangetje bij de
vleesboom is aangekomen, worden kleine kunststof
bolletjes zorgvuldig ingebracht. Zij sluiten de
bloedtoevoer naar de vleesboom af, waardoor die op
den duur verschrompelt. Met als resultaat: geen hevige
bloedingen of pijn meer. De ingreep duurt minder dan
een uur, de patiënt hoeft niet onder narcose en de
opnameduur is kort (één nachtje). Lohle: “Het is een veel
elegantere ingreep dan een ingrijpende
baarmoederverwijdering. Bovendien is de patiënt na
ongeveer twee weken alweer op de been.”

Interventieradioloog Paul Lohle met gynaecoloog Marieke Smink.
een vleesboom hebben en hun baarmoeder denken
kwijt te raken, schrikken vaak. Gelukkig oriënteren
steeds meer vrouwen zich via internet en komen dan via
de site www.vleesboom.nl in het ETZ terecht. Tijdens de
eerste afspraak in het ziekenhuis bespreken de
gynaecoloog en interventieradioloog uitgebreid de
ingreep met de patiënt. Ook wordt er een scan gemaakt
om te zien hoe groot de vleesboom is.” De kans van
slagen van de ingreep is 90 %. Klachten, zoals hevige
bloedingen, onderbuikspijn en plasproblemen, behoren
na een succesvolle behandeling tot het verleden.

Schrikken
Lohle: “Vrouwen die te horen hebben gekregen dat ze

Voor meer informatie: www.vleesboom.nl
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ONDERZOEK

‘We leveren schat
aan kennis’
De specialismen neurologie en neurochirurgie van het ETZ draaien mee
in het onderzoeksprogramma TopZorg Neurodomein. Allebei richten ze
zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven bij patiënten met een
neurologische aandoening, een hersenaandoening (bijvoorbeeld MS),
een hersentumor of na een beroerte.
Neuropsycholoog Karin Gehring: “Ons totale
onderzoeksprogramma richt zich op de kwaliteit van
leven en het dagelijks functioneren na de behandeling
van de patiënt.” Traditioneel wordt bij patiënten met
neurologische aandoeningen vooral naar de lichamelijke
klachten gekeken, zoals de uitval van de controle over
armen en benen. In het dagelijks leven hebben
patiënten echter juist ook veel klachten met betrekking
tot het cognitief functioneren (geheugen, concentratie,
informatieverwerking), de gemoedstoestand (de
stemming) en hebben ze last van vermoeidheid.

Kwaliteit van leven
Gehring werkt al enkele jaren aan modellen waarmee ze
in kaart brengt hoe hersentumoren en de behandeling
ervan ingrijpen op het dagelijkse en professionele leven
van hersentumorpatiënten. Als een patiënt geopereerd
wordt voor een hersentumor moet een afweging
gemaakt worden tussen het in toom houden van de
ziekte (in termen van overleving) en behoud van
kwaliteit van leven na de operatie. Gehring: “Voor dat
doel zijn we bezig een klinisch model te ontwikkelen
waarmee we de langetermijngevolgen van de
behandeling kunnen voorspellen en daardoor de
cognitiestoornissen voor de patiënt en zijn omgeving
uiteindelijk te verminderen of hanteerbaar te maken.”

Schade aan de hersenen
Met functionele MRI onderzoeken worden de hersenfuncties bij patiënten rondom de operatie in kaart
gebracht, om exact te bepalen welk deel van een tumor
tijdens de ingreep zonder ernstige bijwerkingen op
gebied van bijvoorbeeld concentratie kan worden
weggehaald. Karin Gehring: “Het uiteindelijke doel is
voor patiënten de diagnostiek en de behandeling van
cognitieve en gedragsstoornissen na een hersenoperatie
te verbeteren. We hopen hiermee problemen in het
dagelijks functioneren, thuis of op het werk, te
verminderen.”
“Wij wetenschappers zijn al langer overtuigd van het feit
dat hersenen zich deels kunnen herstellen, bijvoorbeeld
na een trauma. Veel mensen denken nog steeds dat
schade aan de hersenen altijd geheel blijvend is. We
kunnen inmiddels echter aantonen dat hersenfuncties
zich in het brein verplaatsen, dat de hersenen zich
aanpassen in de tijd na een operatie en als het ware
taken gaan overnemen van het kapotte deel. We willen
nu te weten komen bij welke mensen dit beter gaat en
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bij wie dit minder goed gaat. Intensief sporten tijdens
de revalidatie helpt, bijvoorbeeld.”

Nieuwe app
Gehring: “Ook hebben we, vanuit Tilburg University, op
basis van jarenlang onderzoek een app ontwikkeld,
waarmee de patiënt kan leren omgaan met zijn of haar
geheugen- en concentratieproblemen. We onderzoeken
nu of dit net zo goed werkt met de evidence-based app
als met het oorspronkelijke programma. Naast het
onderzoek naar de app en het voorspellende
onderzoek, kijken we naar de werking van het Gamma
Knife (de enige in Nederland) bij patiënten met
uitzaaiingen in de hersenen. Daarbij willen we
wetenschappelijk met cijfers omkleed vaststellen of
bestraling met het Gamma Knife werkelijk minder
cognitieve schade oplevert dan totale hersenbestraling
bij behandeling van uitzaaiingen in de hersenen. We
denken het, maar het is nog nooit onomstotelijk
bewezen.”

Karin Gehring
Karin Gehring studeerde psychologie aan de
Universiteit van Utrecht, met als afstudeerrichting
Neuropsychologie. Zij promoveerde aan Tilburg
University op een onderzoek naar de effectiviteit
van een revalidatieprogramma voor patiënten met
hersentumoren die geheugen- en concentratieproblemen hebben.
Gehring, inmiddels vier dagen per week werkzaam
in het ETZ en op Tilburg University, schreef als
fulltime onderzoeker mee aan de opzet van het
ZonMw experiment Topzorg onderzoeksprogramma dat zij en haar collega’s van het
neurodomein onder aanvoering van het kernteam –
met dr. Marcel Albers (zorgmanager) dr. Geert-Jan
Rutten (neurochirurg) en prof. dr. Leo Visser
(neuroloog) – de komende jaren uitvoeren.
Naast de neurologen en neurochirurgen uit het ETZ
zijn ook nog tien promovendi, drie postdocs, een
datamanager, een onderzoeksassistent en twee
specialistisch verpleegkundigen bij dit
grootschalige onderzoek betrokken.
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Onderzoeker Karin Gehring (l.) demonstreert de nieuwe app ReMind.

Gerichte behandeling
Visser, bijzonder hoogleraar Zorgethiek en Multiple
Sclerose aan de Universiteit voor Humanistiek, geeft aan
dat cognitieve stoornissen ook vaak bij patiënten met een
herseninfarct of bloeding (een CVA) en multiple sclerose
(MS) optreden. “Bij het CVA onderzoek wordt nagegaan of
in een vroeg stadium na het optreden van een CVA beter
te voorspellen is wie deze cognitieve klachten krijgen. Als
hier meer inzicht in is, kan eerder gerichte behandeling
worden ingesteld. Bij MS-patiënten wordt onderzocht in
hoeverre lichamelijke en cognitieve klachten van invloed
zijn op het al dan niet kunnen werken. De onderzoeken
die plaatsvinden hebben dus ook belangrijke
maatschappelijke meerwaarde.”
Het onderzoek in het neurodomein moet leiden tot

App ‘ReMind’
De nieuwe app ReMind - de app voor cognitieve
revalidatie voor patiënten met een hersentumor is vanaf medio juli beschikbaar in de App Store.
Meer informatie is na 1 juni te vinden op de nieuwe
websites:
www.remind-app.nl
www.remind-app.eu

veiligere medische behandelingen, verbeteringen in de
patiënten-educatie en meer patiëntgerichte cognitieve
behandelingen, waarbij constant rekening gehouden
wordt met het perspectief van de patiënt.
Naast het faciliteren van klinisch-gericht onderzoek,
zijn opleiding en onderwijs de twee andere belangrijke
doelstellingen. Er zal voor ETZ een website worden
gecreëerd die onderzoekers en clinici informeert over
de voortgang van de Topzorg-projecten.

Expertisecentrum
Het ETZ profileert zich zo de komende jaren nog meer als
uitmuntend ‘expertisecentrum’, zegt Gehring. “Dit is heel
goed voor onze wetenschappelijke reputatie, want niet
alleen doen we heel veel kennis op. Ook zal hier een lange
reeks publicaties uit voortkomen, aan dit onderzoek
werken immers heel wat promovendi mee.”
De wetenschappelijke infrastructuur die het ETZ nodig
had voor het doen van dit grootschalige klinischwetenschappelijk onderzoek is afgelopen jaar al opgezet.
Hiervoor is een geavanceerd computersysteem voor
opslag en analyse van complexe datasets uit de
neurostudies beschikbaar.
Het neuro-domeinteam werkt in het onderzoek de
komende jaren intensief samen met Tilburg University,
UMC Utrecht, Erasmus MC, UMC Nijmegen, AMC, TU
Eindhoven en de Universiteit van Humanistiek.
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SYMPOSIUM

Keuzehulp centraal tijdens symposium ‘Samen kiezen’

‘Consult wordt
een dialoog’
In een goedgevulde aula op locatie ETZ Elisabeth opende uroloog Paul Kil het
symposium ‘Kiezen, dat doen we hier samen’. Tijdens het symposium namen
verschillende sprekers de microfoon om te pleiten voor het samen kiezen van
arts en patiënt voor de best passende behandeling. Ook presenteert Kil
samen met mammachirurg Patricia Jansen de ervaringen over het gebruik
van de Keuzehulp.

“Gezamenlijke besluitvorming is hot.” Met die woorden
begon Paul Kil de avond en zette daarmee de toon voor
de sprekers. Vol trots vertelde hij over de ‘Keuzehulp’:
een online hulpmiddel om patiënten te informeren over
hun aandoening en de mogelijke behandelingen ervan.
“De arts en patiënt krijgen ieder een nieuwe rol in de
spreekkamer. Door het gebruik van de Keuzehulp is de
patiënt beter geïnformeerd, actiever en kritischer. De
arts verandert daardoor van ‘beterweter’ in ‘raadgever’.
Het consult wordt een dialoog, en de patiënt een
persoon.”

Inmiddels zijn drie Keuzehulpen gelanceerd: voor
prostaatkanker, plasklachten bij goedaardige prostaatvergroting en borstkanker. Het is de bedoeling dat
meerdere specialismen in de toekomst met deze
keuzehulpen gaan werken. Het ETZ loopt met deze
ontwikkelingen landelijk voorop.

Dokter Google
Bart Berden, voorzitter Raad van Bestuur, onderstreepte
het belang van ‘Patient Centered Care’. “Steeds meer
mensen consulteren ‘Dokter Google’.” Ook zijn er
volgens Berden tegenwoordig meer patiëntennetwerken, waar patiënten situaties uitwisselen. “Dat is
een belangrijke verandering die aanzet tot anders
werken. Als zorgverlener moet je steeds jezelf de vraag
stellen of wat je doet wel waarde toevoegt aan de
patiënt.” Anita Wydoodt, lid van de Raad van Bestuur,
ondersteunt deze woorden met het ondertekenen van
de Salzburg Verklaring over Gedeelde Besluitvorming.

Jas uit
Volgens Sandra van Dulmen, onderzoeker bij Nivel, zijn
er bij ‘Shared Decision Making’ drie belangrijke
gesprekken. De arts bespreekt het feit dat de patiënt
een keuze heeft, wat zijn keuzemogelijkheden zijn en de
keuze die hij uiteindelijk maakt. “Je moet als zorgverlener uit je rol stappen. De witte jas letterlijk
uittrekken en naast de patiënt gaan zitten om samen uit
te zoeken wat het beste past.” Hans Agten, manager
Kwaliteit bij CZ, benadrukte dat het belangrijk is dat de
patiënt zelf zijn behandeling kiest. “Als de patiënt achter
zijn keuze staat, is hij trouw aan de behandeling.”

Uniek

Anita Wydoodt demonstreert de Keuzehulp aan de bezoekers van het symposium.
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“Vaak denken behandelaars dat ze al veel bespreken en
‘samen’ beslissen”, vertelde Heleen Post, manager
Kwaliteit bij NPCF. “Maar samen met de patiënt kiezen
betekent het uitleggen van alle mogelijkheden met de
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Lid Raad van Bestuur Anita Wydoodt ondertekent de Salzburg Verklaring over Gedeelde Besluitvorming. Uroloog Paul Kil en mammachirurg Patricia Jan‐
sen laten patiënten al meebeslissen over hun gezondheid.
‐Advertentie‐
voor- en nadelen, luisteren naar de persoonlijke voorkeur
van de patiënt en daarna samen een afweging maken.”
Hans Roemeling, voorzitter van de Cliëntenraad,
benadrukte dat iedere patiënt en iedere arts uniek is. “De
Keuzehulp kan helpen bij het gesprek tussen die twee en
het vinden van de best passende behandeling voor de
patiënt.”

Paneldiscussie
Het symposium sloot af met een paneldiscussie, waarbij
alle sprekers en Anita Wydoodt de ruimte namen om
vragen uit het publiek te beantwoorden. Daarbij werd
door het publiek vooral benadrukt dat de patiënt een
volwassen mens is en niet gedwongen moet worden om
te kiezen. Het gesprek en gebruik van de ‘Keuzehulp’ is
een uitnodiging, geen opdracht. “Als iemand niet zelf wil
kiezen, is dat ook een keuze. Tijdens het consult leert de
arts de patiënt kennen. De Keuzehulp is daarbij een goed
hulpmiddel. Als de patiënt niet zelf wil beslissen, kan de
arts na zo’n gesprek de best passende behandeling
voorleggen”, aldus Roemeling. Ook dat is een vorm van
gezamenlijke besluitvorming en afstemmen op de wensen
en behoeften van de patiënt.

Verkorte productinformatie: SYMBICORT® Turbuhaler® 100/6, 200/6 en 400/12 (03DEC2015)
Farmaceutische vorm en samenstelling Symbicort 100/6: Inhalatiepoeder. Wit poeder. Iedere geïnhaleerde dosis (dit is de dosis die het mondstuk verlaat) bevat
80 microgram budesonide per inhalatie en 4,5 microgram formoterolfumaraatdihydraat per inhalatie. Iedere vrijgegeven dosis bevat: 100 microgram budesonide per
inhalatie en 6 microgram formoterolfumaraatdihydraat per inhalatie. Hulpstof: 810 microgram lactosemonohydraat per dosis. Farmaceutische vorm en samenstelling
Symbicort 200/6: Inhalatiepoeder. Wit poeder. Iedere geïnhaleerde dosis (dit is de dosis die het mondstuk verlaat) bevat 160 microgram budesonide per inhalatie en
4,5 microgram formoterolfumaraatdihydraat per inhalatie. Iedere vrijgegeven dosis bevat: 200 microgram budesonide per inhalatie en 6 microgram
formoterolfumaraatdihydraat per inhalatie. Hulpstof: 730 microgram lactosemonohydraat per dosis. Farmaceutische vorm en samenstelling Symbicort 400/12:
Inhalatiepoeder. Wit poeder. Iedere geïnhaleerde dosis (dit is de dosis die het mondstuk verlaat) bevat 320 microgram budesonide per inhalatie en 9 microgram
formoterolfumaraatdihydraat per inhalatie. Iedere vrijgegeven dosis bevat: 400 microgram budesonide per inhalatie en 12 microgram formoterolfumaraatdihydraat per
inhalatie. Hulpstof: 491 microgram lactosemonohydraat per dosis. Farmacotherapeutische groep/categorie: adrenergica en andere geneesmiddelen tegen
benauwdheidsklachten. ATC-code: R03AK07. Indicatie Symbicort 100/6: Astma: Vanaf 6 jaar en ouder. Onderhoudsbehandeling van astma, wanneer het gebruik van
een combinatie van een inhalatiecorticosteroïd met een langwerkend bèta2-adrenoceptoragonist geschikt wordt geacht bij patiënten wiens astma niet adequaat onder
controle is met een inhalatiecorticosteroïd en ‘zonodig’ een kortwerkende bèta2-agonist of bij patiënten wiens klachten al adequaat onder controle zijn met een
inhalatiecorticosteroïd en een langwerkende bèta2-adrenoceptoragonist. Niet bedoeld voor patiënten met ernstig astma. Indicatie Symbicort 200/6 en 400/12: Astma:
Vanaf 12 jaar en ouder. Onderhoudsbehandeling van astma, wanneer het gebruik van een combinatie van een inhalatiecorticosteroïd met een langwerkend bèta2adrenoceptoragonist geschikt wordt geacht bij patiënten wiens astma niet adequaat onder controle is met een inhalatiecorticosteroïd en ‘zonodig’ een kortwerkende
bèta2-agonist of bij patiënten wiens klachten al adequaat onder controle zijn met een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkende bèta2-adrenoceptoragonist. COPD: Vanaf
18 jaar en ouder. Symptomatische behandeling van patiënten met COPD met een FEV1 < 70% voorspelde normaalwaarde (na luchtwegverwijder) en met een geschiedenis
van exacerbaties, ondanks reguliere therapie met luchtwegverwijders. Dosering en wijze van toediening Symbicort 100/6: Astma: Symbicort is niet bedoeld als initiële
behandeling van astma. De dosering is individueel en afhankelijk van de ernst van het ziektebeeld. Er zijn twee behandelmethoden: A) Symbicort onderhoudsbehandeling
(tezamen met een aparte snelwerkende luchtwegverwijder) en B) Symbicort onderhouds- én ‘zonodig’ behandeling (Symbicort Maintenance And Reliever Therapy, ‘Smart’)
A) Volwassenen (18 jaar en ouder): tweemaal daags 1-2 inhalaties (maximaal tweemaal daags 4 inhalaties per dag). Jongvolwassenen (12 t/m 17 jaar): tweemaal daags
1-2 inhalaties. Kinderen (6 jaar en ouder): Tweemaal daags 2 inhalaties.Wanneer de klachten doorgaans onder controle zijn met een tweemaal daagse dosering, kan de
dosering worden verlaagd tot een éénmaal daagse dosering. B) Volwassenen (18 jaar en ouder): aanbevolen onderhoudsdosering 2 inhalaties per dag en indien nodig
extra inhalatie(s) bij symptomen (per keer maximaal 6 inhalaties). Per dag maximaal 8 inhalaties, of gedurende een beperkte periode maximaal 12 inhalaties per dag.
Dosering en wijze van toediening Symbicort 200/6: Astma: Symbicort is niet bedoeld als initiële behandeling van astma. De dosering is individueel en afhankelijk van
de ernst van het ziektebeeld. Er zijn twee behandelmethoden: A) Symbicort onderhoudsbehandeling (tezamen met een aparte snelwerkende luchtwegverwijder) en B)
Symbicort onderhouds- én ‘zonodig’ behandeling (Symbicort Maintenance And Reliever Therapy, ‘Smart’) A) Volwassenen (18 jaar en ouder): tweemaal daags 1-2
inhalaties (maximaal tweemaal daags 4 inhalaties per dag). Jongvolwassenen (12 t/m 17 jaar): tweemaal daags 1-2 inhalaties. Wanneer de klachten doorgaans onder
controle zijn met een tweemaal daagse dosering, kan de dosering worden verlaagd tot een éénmaal daagse dosering. Kinderen (6 jaar en ouder): Voor kinderen van 6-11
is een lagere sterkte beschikbaar. B) Volwassenen (18 jaar en ouder): aanbevolen onderhoudsdosering 2 inhalaties per dag en indien nodig extra inhalatie(s) bij symptomen
(per keer maximaal 6 inhalaties). Per dag maximaal 8 inhalaties, of gedurende een beperkte periode maximaal 12 inhalaties per dag. COPD: Volwassenen (18 jaar en
ouder): tweemaal daags 2 inhalaties. Dosering en wijze van toediening Symbicort 400/12: Astma: Symbicort is niet bedoeld als initiële behandeling van astma. De
dosering is individueel en afhankelijk van de ernst van het ziektebeeld. Volwassenen (18 jaar en ouder): tweemaal daags 1 inhalatie (maximaal tweemaal daags 2 inhalaties
per dag). Jongvolwassenen (12 t/m 17 jaar): tweemaal daags 1 inhalatie. Wanneer de klachten doorgaans onder controle zijn met een tweemaal daagse dosering, kan de
dosering worden verlaagd tot een éénmaal daagse dosering. Kinderen (jonger dan 12 jaar): Voor kinderen jonger dan 12 jaar is een lagere sterkte beschikbaar. Voor
Symbicort Maintenance and Reliever Therapy (Smart) zijn lagere doseringen beschikbaar. COPD: Volwassenen (18 jaar en ouder): tweemaal daags 1 inhalatie. Contraindicaties: Overgevoeligheid (allergie) voor budesonide, formoterol of lactose (dat kleine hoeveelheden melkeiwitten bevat). Waarschuwingen en voorzorgen: Staak de
behandeling niet abrupt, maar bouw geleidelijk af. In geval van acute en progressieve verslechtering van klachten dient de patiënt onmiddellijk te worden onderzocht. Raad
patiënten aan altijd hun snelwerkende luchtwegverwijder beschikbaar te hebben. Patiënten dienen dagelijks hun Symbicort onderhoudsdosering te gebruiken, óók als zij
geen klachten hebben. Het ‘zonodig’ gebruik van Symbicort 100/6 en 200/6 is niet bedoeld als profylaxe, bijvoorbeeld bij inspanning. Start de behandeling niet gedurende
een exacerbatie. Indien de astma niet onder controle is, of verergert na het starten van de behandeling, raad patiënten dan aan om de behandeling voort te zetten maar
wel contact op te nemen met de behandelend arts. Er zijn geen studiegegevens beschikbaar bij COPD patiënten met FEV1>50% voorspelde normaalwaarde vóór
luchtwegverwijder. Paradoxaal bronchospasme kan optreden. Mogelijke systemische bijwerkingen zijn onder meer: ziekte van Cushing, Cushingoïde kenmerken
bijnierschorssuppressie, remming van de groei bij kinderen en jongvolwassenen, afname van de botdichtheid, cataract en glaucoom. Minder vaak kunnen psychologische
of gedragsproblemen ontstaan, zoals psychomotorische hyperactiviteit, slaapstoornissen, angst, depressie of agressie (voornamelijk bij kinderen). Adviseer de patiënt na
inhalatie de mond met water te spoelen ter voorkoming van mondschimmel. Pas Symbicort met de nodige voorzichtigheid toe bij patiënten met thyreotoxicose,
feochromocytoom, diabetes mellitus, onbehandelde hypokaliëmie, hypertrofe obstructieve cardiomyopathie, idiopatische subvalvulaire aortastenose, ernstige hypertensie,
aneurysma of andere ernstige cardiovasculaire aandoeningen, zoals ischemische hartziekten, tachy-aritmieën, ernstig hartfalen en een verlengd QT-interval, actieve of
latente longtuberculose, schimmelinfecties of virale infecties van de luchtwegen. Gelijktijdig gebruik van bèta2-adrenoceptoragonisten met geneesmiddelen zoals
xanthinederivaten, steroïden en diuretica evenals aandoeningen waarbij de waarschijnlijkheid op hypokaliëmie verhoogd is kunnen een mogelijk hypokaliëmisch effect
veroorzaken. Het wordt aangeraden de lengte van kinderen die langdurig behandeld worden met inhalatiecorticosteroïden regelmatig te meten. Indien de groei vertraagd
is, dient de therapie opnieuw te worden beoordeeld met als doel de dosis van het inhalatiecorticosteroïd te verlagen naar de laagste dosering waarbij effectieve controle
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De beste zorg dichtbij
in het ziekenhuis en thuis
Innovatie begint niet wanneer je het antwoord weet. Het begint wanneer je de mensen kent, wanneer
je naar ze luistert, met hen samenwerkt en wanneer je wordt uitgedaagd door hun denkwijze.
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BEELDSYSTEEM

Compleet overzicht geschiedenis diagnose en behandeling

Cardiologen gebruiken
nieuw beeldsysteem
Bij bijna elke hartpatiënt wordt een echo van het hart gemaakt. De cardiologen in
het ETZ kunnen voortaan op alle werkplekken de onderzoeksbeelden oproepen, in
combinatie met het medisch dossier van de betreffende patiënt.
De ingebruikname van IntelliSpace Cardiovascular
(ISCV), een online systeem van Philips voor de opslag en
het beoordelen van beelden, maakt het mogelijk dat de
cardioloog alle onderzoeken in één blik kan overzien.
Echo-arts Wally Wonnink is enthousiast over de
mogelijkheden die het nieuwe systeem biedt: “De
cardioloog hoeft nu niet meer te zoeken naar beelden
en verslagen van eerdere onderzoeken, en meerdere
schermen te openen. Alles wordt nu bij elkaar
gepresenteerd, op een tijdlijn die in chronologische
volgorde staat. De zorgverleners hebben zo toegang tot
de volledige geschiedenis van diagnose en behandeling.
Dit voorkomt onnodige onderzoeken.”

Veel data
Het nieuwe systeem is op de locatie ETZ Elisabeth in
gebruik genomen. De drie andere ziekenhuislocaties ETZ
TweeSteden, ETZ Waalwijk en ETZ Oisterwijk zijn onlangs
op het nieuwe systeem aangesloten. “De implementatie
op meerdere locaties is een unicum voor Nederland.
Bovendien kunnen de cardiologen de beelden tijdens
avond- en weekenddiensten ook thuis bekijken, via een
beveiligde verbinding”, voegt Wonnink toe. Jaarlijks
worden in het ETZ circa 18.000 hartecho’s gemaakt.
Ongeveer 65.000 patiënten hebben vorig jaar de
polikliniek Cardiologie bezocht. “Deze patiëntencontacten leveren uiteraard veel data op, die we nu
gemakkelijk kunnen oproepen en analyseren.”

Echo‐arts Wally Wonnink (l.) en cardioloog Paul Melman zijn enthousiast
over de mogelijkheden die het nieuwe beeldsysteem biedt.

Bovendien biedt het de afdeling Cardiologie een grote
flexibiliteit in het maken, rapporteren en het houden van
overleg over de gemaakte onderzoeken. De verwerking
van de onderzoeken verloopt sneller waardoor
patiënten eerder de uitslag ontvangen.

Samenwerking met Philips
Veiligheid
Een hartecho geeft de cardioloog informatie over de
werking van het hart. Zowel de anatomie, vorm van het
hart, als pompfunctie, werking van de hartkleppen en
bloedstromen worden met een echocardiografisch
onderzoek in beeld gebracht. Het is een belangrijk
onderzoek om een goede diagnose te stellen voor een
hartpatiënt. Het ETZ is het eerste ziekenhuis in Brabant
dat ISCV gebruikt. Naast hartecho’s zijn ook
hartcatheterisaties op de tijdlijn zichtbaar. Op termijn
worden ECG’s, MRI’s, nucleair onderzoek en
röntgenfoto’s aan het beeldsysteem toegevoegd.

Het IntelliSpace Cardiovascular systeem is geleverd door
Philips Healthcare. Het ETZ is referentieziekenhuis voor
Philips. Na een gewenningsperiode ontvangt het ETZ
bezoekers van andere ziekenhuizen om het systeem te
tonen in klinisch gebruik. Ook vindt samenwerking
plaats in het gebruik van een nieuwe toepassing;
Diagnostic Guidance. Het ETZ ontwikkelt samen met
Philips deze tool, die zorgt voor een betere
echocardiografie rapportage. In de tool worden regels
opgenomen die de gebruikers helpen bij ingewikkelde
rapporten. Ook kan de tool op een eenvoudige manier
onderzoeken toewijzen aan klinische studies.
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ELISABETH - TWEESTEDEN ZIEKENHUIS TILBURG EN WAALWIJK

PROF. COBBENHAGENLAAN 35, TILBURG | POSTBUS 35, 5000 AA TILBURG | TELEFOON 013 - 4 666 999 | EMAIL: INFO@HVBBOUW.NL | INTERNET: WWW.HEERKENSVANBAVEL.NL

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Esmya 5 mg tabletten. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet
bevat 5 mg ulipristalacetaat. FARMACEUTISCHE VORM Tablet. THERAPEUTISCHE INDICATIES Ulipristalacetaat is geïndiceerd
voor preoperatieve behandeling van matige tot ernstige symptomen van vleesbomen in de baarmoeder bij volwassen vrouwen
in de vruchtbare leeftijd. - Ulipristalacetaat is geïndiceerd voor intermitterende behandeling van matige tot ernstige symptomen van vleesbomen in de baarmoeder bij volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de hulpstoffen. - Zwangerschap en borstvoeding. - Genitale bloeding met
onbekende oorzaak of met een andere oorzaak dan vleesbomen in de baarmoeder. - Baarmoeder-, baarmoederhals-, ovariumof borstkanker. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK Ulipristalacetaat mag uitsluitend na een
zorgvuldige diagnose worden voorgeschreven. Zwangerschap moet worden uitgesloten voordat met de behandeling wordt
gestart. Indien zwangerschap wordt vermoed voorafgaand aan de start van een nieuwe behandelcyclus, moet er een zwangerschapstest worden uitgevoerd. Anticonceptie Gelijktijdig gebruik van orale anticonceptie op basis van alleen progestagenen, een spiraaltje dat progestagenen afgeeft of een orale combinatiepil wordt niet aanbevolen. Hoewel bij de meerderheid
van de vrouwen die een therapeutische dosis ulipristalacetaat gebruiken geen ovulatie plaatsvindt, wordt een niet-hormonale
anticonceptiemethode aanbevolen tijdens de behandeling met ulipristalacetaat. Veranderingen in het endometrium Ulipristalacetaat heeft een specifieke farmacodynamische werking op het endometrium: Er kunnen veranderingen in de histologie
van het endometrium optreden bij patiënten die behandeld worden met ulipristalacetaat. Deze veranderingen blijken reversibel nadat de behandeling is gestaakt. Deze veranderingen in de histologie worden aangeduid als Bprogesteronreceptormodulator-geassocieerde veranderingen in het endometriumB (Progesterone Receptor Modulator Associated Endometrial Changes,
PAEC) en moeten niet worden verward met hyperplasie van het endometrium. Daarnaast kan een reversibele verdikking van
het endometrium voorkomen tijdens de behandeling. In het geval van herhaalde intermitterende behandelingen, wordt periodiek onderzoek van het endometrium aanbevolen. Dit bestaat uit een jaarlijkse echografie, uit te voeren na terugkeer van
de menstruatie tijdens een behandelvrije periode. Indien er verdikking van het endometrium wordt opgemerkt die aanhoudt
na de terugkeer van de menstruatie tijdens de behandelvrije periodes of langer dan 3 maanden na het einde van de behandeling, en/of een afwijkend bloedingspatroon wordt opgemerkt (zie ‘bloedingspatroon’), moet er onderzoek worden uitgevoerd waaronder een endometriumbiopsie om andere onderliggende oorzaken uit te sluiten, waaronder maligniteiten in het
endometrium. In geval van hyperplasie (zonder atypie) wordt aanbevolen om volgens de gebruikelijke klinische praktijk onderzoek te doen (bijv. een ‘follow-up’-controle na 3 maanden). In geval van atypische hyperplasie dient onderzoek en behandeling te worden uitgevoerd volgens de gebruikelijke klinische praktijk. De behandelcycli mogen elk niet langer duren dan 3
maanden, omdat het risico op een negatieve invloed op het endometrium bij langer gebruik zonder onderbreking onbekend
is. Bloedingspatroon Patiënten moeten worden geïnformeerd dat behandeling met ulipristalacetaat binnen de eerste 10 dagen
van de behandeling meestal leidt tot een significante vermindering in menstrueel bloedverlies of amenorroe. Indien de overmatige bloedingen aanhouden, dan dient de patiënt contact op te nemen met de behandelend arts. De menstruatie keert
over het algemeen terug binnen 4 weken na het beëindigen van elke behandelcyclus. Indien er bij herhaalde intermitterende
behandeling na de initiële vermindering in bloedverlies of amenorroe een veranderd aanhoudend of onverwachts bloedingspatroon optreedt (zoals intermenstruele bloedingen) moet er endometriumonderzoek worden uitgevoerd waaronder een endometriumbiopsie om andere onderliggende oorzaken uit te sluiten, waaronder maligniteiten in het endometrium. Herhaalde
intermitterende behandeling is onderzocht tot en met 4 intermitterende behandelcycli. Nierinsufficiëntie Er wordt niet verwacht dat de eliminatie van ulipristalacetaat significant wijzigt door nierinsufficiëntie. Er is geen specifiek onderzoek gedaan
naar het gebruik van ulipristalacetaat bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie. Het gebruik van ulipristalacetaat wordt
daarom afgeraden voor deze patiënten tenzij de patiënt nauwlettend wordt gecontroleerd. Leverinsufficiëntie Er is geen therapeutische ervaring met ulipristalacetaat bij patiënten met leverinsufficiëntie. Er wordt verwacht dat de eliminatie van ulipristalacetaat verandert door leverinsufficiëntie en een verhoogde blootstelling tot gevolg heeft. Dit wordt als niet klinisch
relevant beschouwd voor patiënten met een licht verminderde leverfunctie. Het gebruik van ulipristalacetaat wordt niet aanbevolen voor patiënten met matige tot ernstige leverinsufficiëntie, tenzij de patiënt nauwlettend wordt gecontroleerd. Gelijktijdige behandelingen Gelijktijdige toediening van matige (bijv. erytromycine, grapefruitsap, verapamil) tot sterke (bijv.
ketoconazol, ritonavir, nefazodon, itraconazol, telitromycine, claritromycine) CYP3A4-remmers en ulipristalacetaat wordt niet
aanbevolen. Gelijktijdig gebruik van ulipristalacetaat en sterke CYP3A4-remmers (zoals rifampicine, rifabutine, carbamazepine,
oxcarbazepine, fenytoïne, fosfenytoïne, fenobarbital, primidon, sint-janskruid, efavirenz, nevirapine, langdurig gebruik van ritonavir)
wordt niet aanbevolen. Astmapatiënten Gebruik door vrouwen met ernstig astma en onvoldoende reactie op orale glucocorticoïden, wordt niet aanbevolen. BIJWERKINGEN Samenvatting van het veiligheidsprofiel De veiligheid van ulipristalacetaat
is tijdens klinische fase III-onderzoeken geëvalueerd bij 1.053 vrouwen met vleesbomen in de baarmoeder die behandeld wer-

den met 5 mg of 10 mg ulipristalacetaat. De meest voorkomende bevinding tijdens de klinische onderzoeken was amenorroe
(79,2%), wat werd beschouwd als een gewenst resultaat voor de patiënten. De meest voorkomende bijwerking waren opvliegers. Verreweg de meeste bijwerkingen waren licht of matig van ernst (95,0%), leidden niet tot staking van het geneesmiddel
(98,0%) en verdwenen vanzelf. Van deze 1.053 vrouwen is de veiligheid van herhaalde intermitterende behandelcycli (elk beperkt tot een duur van 3 maanden) geëvalueerd tijdens twee fase III-onderzoeken bij 551 vrouwen met vleesbomen in de
baarmoeder die werden behandeld met 5 of 10 mg ulipristalacetaat (waaronder 457 vrouwen die werden blootgesteld aan
vier intermitterende behandelcycli). Er werd een veiligheidsprofiel aangetoond dat vergelijkbaar was met dat van een enkele
behandelcyclus. Weergave van bijwerkingen Op basis van samengevoegde gegevens uit vier fase III-onderzoeken bij patiënten
met vleesbomen in de baarmoeder die een behandeling van 3 maanden ontvingen, werden de volgende bijwerkingen gemeld.
De bijwerkingen hieronder zijn ingedeeld op basis van hun frequentie en systeem/orgaanklasse. Binnen iedere frequentiegroep
worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. De frequenties worden gedefinieerd als zeer vaak (1/10), vaak
(1/100, <1/10), soms (1/1000, <1/100) zelden (1/10.000, <1/1000), zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Bijwerkingen tijdens behandelcyclus 1 : Zeer vaak : Amenorroe, Verdikking van het endometrium* - Vaak : Hoofdpijn*, Vertigo, Buikpijn, Misselijkheid, Acne, Pijn in spieren en botten, Opvliegers*, Bekkenpijn, Ovariumcysten*, Gevoelige/pijnlijke borsten, Vermoeidheid, Gewichtstoename – Soms : Angst, Emotionele stoornis, Duizeligheid, Droge mond, Obstipatie, Alopecia**,
Droge huid, Hyperhidrose, Rugpijn, Urine-incontinentie, Uteriene bloedingen*, Metrorragie, Genitale afscheiding, Onaangenaam gevoel in de borsten, Oedeem, Asthenie, Toename bloedcholesterol, Toename bloedtriglyceriden – Zelden : Neusbloeding, Dyspepsie, Flatulentie, Gerupteerde ovariumcyste, Gezwollen borsten (*Zie rubriek Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen - ** De woordelijke
term ‘lichte haaruitval’ wordt aangeduid met de term ‘alopecia’)

Bij het vergelijken van herhaalde behandelcycli was het optreden van bijwerkingen in het algemeen minder frequent bij volgende behandelcycli dan tijdens de eerste behandelcyclus. Bovendien kwam elke bijwerking minder frequent voor of bleef
deze in dezelfde frequentiecategorie (met uitzondering van dyspepsie, wat bij behandelcyclus 3 in de categorie ‘Soms’ viel op
basis van optreden bij 1 patiënt). Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Verdikking van het endometrium Bij 10-15% van
de patiënten die ulipristalacetaat gebruikten, werd verdikking van het endometrium (> 16 mm aan het einde van de behandeling, gemeten met echografie of MRI) waargenomen aan het einde van de eerste behandelcyclus van 3 maanden. Bij volgende behandelcycli werd verdikking van het endometrium minder frequent waargenomen (bij respectievelijk 4,9% en 3,5%
van de patiënten aan het einde van de tweede en vierde behandelcyclus). De verdikking van het endometrium bleek reversibel
nadat de behandeling was gestaakt en de menstruatie terugkeerde. Daarnaast worden reversibele veranderingen in het endometrium aangeduid als PAEC, wat verschilt van hyperplasie van het endometrium. Als de histologie moet worden bepaald
van monsters van een hysterectomie of een endometriumbiopsie, moet de patholoog worden geïnformeerd dat de patiënt
ulipristalacetaat heeft gebruikt. Opvliegers Opvliegers werden gemeld door 8,1% van de patiënten, maar de frequentie ervan
verschilde in de diverse onderzoeken. In het vergelijkend onderzoek met actieve controle bedroeg de frequentie 24% (waarvan
10,5% matig of ernstig) bij patiënten die met ulipristalacetaat werden behandeld en 60,4% (waarvan 39,6% matig of ernstig)
bij patiënten die met leuproreline werden behandeld. In het placebogecontroleerde onderzoek, bedroeg de frequentie opvliegers 1,0% met ulipristalacetaat en 0% met placebo. In de eerste behandelcyclus van 3 maanden van de twee langdurige
klinische fase III-onderzoeken was de frequentie respectievelijk 5,3% en 5,8% voor ulipristalacetaat. Hoofdpijn Door 5,8% van
de patiënten werd lichte of matige hoofdpijn gemeld. Ovariumcysten Bij 1,0% van de patiënten werden er tijdens en na de behandeling functionele ovariumcysten waargenomen. Deze cysten verdwenen in de meeste gevallen binnen een aantal weken
vanzelf. Uteriene bloedingen Patiënten met hevige menstruatiebloedingen door vleesbomen in de baarmoeder hebben kans
op overmatige bloedingen, waarvoor een operatie nodig is. Er zijn hiervan een aantal gevallen gemeld tijdens de behandeling
met ulipristalacetaat of binnen 2-3 maanden nadat de behandeling met ulipristalacetaat was beëindigd. Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem Nederlands Bijwerkingen
Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. FARMACOTHERAPEUTISCHE CATEGORIE: Geslachtshormonen en modulatoren van het
genitale stelsel, progesteronreceptormodulatoren. ATC-code: G03XB02. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21., 1103 Boedapest, Hongarije DATUM VAN HERZIENING VAN DE
TEKST 27/05/2015 RECEPTPLICHTIG – PRIJS EN VERGOEDING ZIE Z-INDEX
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ONDERZOEK

Gestart in de periode januari – april 2016

Overzicht door ETZ
geïnitieerd onderzoek
In het ETZ vindt veel medisch-wetenschappelijk onderzoek plaats. Bij een deel van
de onderzoeken zijn we een deelnemend centrum, en neemt bijvoorbeeld een
ander ziekenhuis, universiteit, of farmaceutisch bedrijf het initiatief. Een ander
deel van de onderzoeken wordt volledig in het ETZ bedacht, opgezet en uitgevoerd.
Soms vragen we andere ziekenhuizen hieraan deel te nemen.
Onderstaand overzicht laat zien welke zelf geïnitieerde
onderzoeken in de periode januari tot en met april 2016
zijn gestart in het ETZ.
BONO, thoracolumbar Burstfractures,
Orthesis or No Orthesis
Trefwoorden:
thoracolumbale burstfracturen, wervelkolom, wel/geen brace
Contactpersonen: Wouter Bakker en Joyce Brust,
bono@etz.nl

Titel:

Titel:

Trefwoorden:

Contactpersoon:
Titel:

Trefwoorden:
Contactpersoon:

Traumatic Splenic Injury and
Management (SPLENIQ study)
Quality of Life and Clinical Outcomes
of Treatment for Splenic Injury after
Trauma
Quality of Life, Spleen, Trauma,
Embolization
Drs. C.P.A.M. Raaijmakers,
c.raaijmakers@etz.nl

Titel:
Trefwoorden:
Contactpersoon:

Titel:
Titel:

Trefwoorden:
Contactpersoon:

Effect of an eye tracking communicator on functional tetraplegic
ventilated or tracheostomized
Intensive Care patients’ well-being.
Dwarslaesie – beademing – communicatie – patiëntcomfort – stress.
Els Brands, e.brands@etz.nl

Trefwoorden:

Contactpersoon:

Titel:
Titel:

Trefwoorden:

Contactpersoon:

CAR-Study A: Het effect van Gamma
Knife Radiochirurgie op het cognitief
functioneren van patiënten met hersenmetastasen
Cognitief functioneren - Gamma
Knife Radiochirurgie – Hersenmetastasen – Kwaliteit van Leven
Karin Gehring, k.gehring@etz.nl

Contactpersoon:
Titel:

Contactpersoon:
Titel:

Contactpersoon:

CAR-Study B: Een gerandomiseerde
prospectieve studie naar het cognitief functioneren van patiënten met
multipele hersenmetastasen na
behandeling met stereotactische
radiochirurgie of volledige hersenbestraling
Cognitief functioneren - Gamma
Knife Radiochirurgie - Volledige
Hersenbestraling - Hersenmetastasen - Kwaliteit van Leven
Karin Gehring, k.gehring@etz.nl

Rapid detection of BRMO in perineal
swabs by molecular techniques
Verkorting van Time to result, BRMO,
PCR, Isolatiebeleid
Wouter van den Bijllaardt,
w.vandenbijllaardt@etz.nl

EMDR treatment for anxiety in MS
patients
toekomstangst, MS, EMDR versus
supportive listening, medische
psychologie
Olga Wallis, o.wallis@etz.nl

Implant failure in plate osteosynthesis of fractures of the clavicle
Max Meeuwis, m.meeuwis@etz.nl
Cognitive rehabilitation in brain
tumor patients after neurosurgery
(COG REHAB)
Karin Gehring, k.gehring@etz.nl
The art of connecting: nurses'
perspectives on a neurology ward at
an acute care hospital.
Mariëlle van Mersbergen - de Bruin,
mpj.debruin@etz.nl
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Verk
e orte Productinformatie Anoro®
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.
Samenstelling: Anoro bevat per afgegeven dosis 65 microgram umeclidiniumbromide overeenkomend met 55 microgram
umeclidinium en 22 microgram vilanterol (als trifenataat). Indicatie: bronchusverwijdende onderhoudsbehandeling ter
verlichting van symptomen bij volwassen patiënten met een chronische obstructieve longziekte (COPD). Dosering: volwassenen
van 18 jaar en ouder: de aanbevolen dosering is één inhalatie Anoro 55/22 microgram eenmaal daags. Anoro moet elke dag op
hetzelfde tijdstip worden toegediend. De maximale dosering is één inhalatie eenmaal daags. Bij patiënten die ouder zijn dan 65
jaar of bij patiënten met een nierfunctiestoornis of met een lichte of matige leverfunctiestoornis, is geen dosisaanpassing nodig.
Bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis is voorzichtigheid geboden. Contra-indicaties: overgevoeligheid voor de
werkzame stoffen of hulpstoffen. Waaarschuwingen: mag niet worden gebruikt bij patiënten met astma. Anoro kan paradoxaal
bronchospasme veroorzaken. De
De behandeling
behandeling moet
moet onmiddellijk
onmiddellijk worden
worden gestaakt
gestaakt als
als par
paradoxaal bronchospasme optreedt
en indien nodig moet een alternatieve behandeling worden gestart. Anoro is niet geïndiceerd voor de behandeling van acute
episoden van bronchospasme. Wanneer de COPD verslechtert tijdens de behandeling met Anoro dienen de patiënt en het COPDbehandelingsregime opnieuw te worden beoordeeld. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik door patiënten met ernstige
cardiovasculaire aandoeningen of met urineretentie of nauwekamerhoekglaucoom. Indien Anoro wordt gebruikt in combinatie
met andere geneesmiddelen die eveneens de potentie hebben om hypokaliëmie te veroorzaken, moet dit met voorzichtigheid
gebeuren. Bij diabetische patiënten moet in het begin v an de behandeling met Anoro de plasmaglucosespiegel nauwkeurig
worden bewaakt. Anoro moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met convulsieve aandoeningen of thyrotoxicose
en bij patiënten die ongewoon gevoelig reageren op 2-adrenerge agonisten. Anoro bevat lactose. Patiënten met de zeldzame
erfelijke aandoeningen galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie mogen dit geneesmiddel
niet gebruiken. Interacties: gelijktijdig gebruik van zowel niet-selectieve als selectieve bèta-adrenerge receptorantagonisten
dient te worden vermeden, tenzij
tenzij er
er dwingende
dwingende redenen
redenen zijn
zijn voor
voor het
het gebruik
gebruik erv
ervan. Gelijktijdige toediening v an krachtige
CYP3A4-remmers (bijv. ketoconazol, claritromycine, itraconazol, ritonavir, telitromycine) kan leiden tot toegenomen systemische
blootstelling aan vilanterol en voorzichtigheid wordt aangeraden omdat dit zou kunnen leiden tot een hogere kans op
bijwerkingen. Er wordt geen klinisch relevante geneesmiddeleninteractie verwacht wanneer Anoro gelijktijdig wordt toegediend
met CYP2D6-remmers of wanneer het wordt toegediend aan patiënten met een genetisch deficiënte CYP2D6-activiteit
(slechte metaboliseerders). Er wordt geen klinisch relevante geneesmiddeleninteractie verwacht wanneer Anoro gelijktijdig
wordt toegediend met P-gp-remmers. De gelijktijdige toediening van Anoro en andere langwerkende muscarine antagonisten,
langwerkende 2-adrenerge agonisten of geneesmiddelen die een van deze middelen bevatten wordt niet aanbevolen omdat
het mogelijk de bekende bijwerkingen van geïnhaleerde muscarine antagonisten of 2-adrenerge agonisten kan versterken.
Een gelijktijdige behandeling van hypokaliëmie met methylxanthinederivaten, steroïden of niet-kaliumsparende diuretica, kan
het mogelijk hypokaliëmische effect van 2-adrenerge agonisten versterken. Daarom is voorzichtigheid geboden bij het gebruik
van deze geneesmiddelen in combinatie met Anoro. Zwangerschap: mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als
het verwachte voordeel voor de moeder het mogelijke risico voor de foetus rechtvaardigt. Borstvoedingg: Het is niet bekend of
umeclidinium of vilanterol in de moedermelk worden uitgescheiden. Andere 2-adrenerge agonisten zijn echter wel aangetroffen
in moedermelk. Risico voor pasgeborenen/zuigelingen kan niet worden uitgesloten. Bijwerkingen: vaak: urineweginfectie ,
sinusitis, nasofaryngitis , faryngitis , bovenste
bovenste luchtweginfectie
luchtweginfectie, hoofdpijn hoesten, orofaryngeale pijn, constipatie, droge mond,
soms: atriale fibrillatie, supraventriculaire tachycardie, idioventriculair ritme, tachycardie, supraventriculaire extrasystoles, rash,
tremor, dysgeusie, hartkloppingen, zelden: anafylaxie, angio-oedeem en urticaria. Verpakking: de Anoro Ellipta-inhalator bevat
30 doses. Aflevering: U.R.
duct belt u met het Medical Customer Support Centerr, tel.
Voor medische vragen of bijwerkingen over dit product
(030) 6938123. Voor de volledige productinformatie zie de geregistreerde Samenvatting van de Productkenmerken (1 oktober
2015).
GlaxoSmithKline BV
V, Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist.
Verkorte Productinformatie (november 2015)
Referenties:
1. Donohue JF et al., Respir Med 2013;107:1538
2. Maltais F et al., Ther Adv Respir Dis 2014;8:169
3. Maleki-Yazdi MR et al., Respir Med 2014;108:1752
4. Decramer M et al., Lancet Respir Med 2014;2:472
5. SmPC Anoro, GSK 2015

Prod. Feb 2016 NL/UCV/0032/15(1)c
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Verkorte Productinformatie Relvar Ellipta®
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.
Samenstelling: Relvar Ellipta bevat per afgegeven dosis 22 microgram vilanterol (als trifenataat) en 92 of 184 microgram
fluticasonfuroaat. Indicatie: Astma (sterktes 92/22 en 184/22): reguliere behandeling van astma bij volwassenen en
adolescenten vanaf 12 jaar, voor wie het gebruik van een gecombineerd geneesmiddel (langwerkende 2-agonist en
geïnhaleerde corticosteroïde) geschikt is (patiënten bij wie de astma niet voldoende onder controle is met geïnhaleerde
corticosteroïden en geïnhaleerde kortwerkende 2-agonisten ‘naar behoefte’). COPD (alleen sterkte 92/22): symptomatische
behandeling van volwassenen van 18 jaar en ouder met COPD met een FEV1 < 70% van de voorspelde normale waarde (na
bronchusverwijder) met een geschiedenis van exacerbaties ondanks regelmatige bronchusverwijdende behandeling.
Dosering: Astma: volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder: eenmaal daags één inhalatie Relvar Ellipta 92/22.
Als niet voldoende controle wordt bereikt kan de dosis worden verhoogd tot 184/22. De dosis moet worden getitreerd naar
de laagste dosis waarbij een effectieve controle van de symptomen wordt behouden. Als symptomen optreden in de periode
tussen doseringen dient een geïnhaleerde, kortwerkende 2-agonist te worden genomen voor directe verlichting. COPD:
volwassenen van 18 jaar en ouder: eenmaal daags één inhalatie van Relvar Ellipta 92/22. Contra-indicaties:
overgevoeligheid voor een van de werkzame stoffen of hulpstoffen. Waarschuwingen: Relvar Ellipta mag niet worden
gebruikt voor de behandeling van acute astmasymptomen of een acute exacerbatie van COPD waarvoor een snel- en
kortwerkende bronchusverwijder nodig is. Patiënten moeten niet stoppen met de behandeling met fluticasonfuroaat/
vilanterol voor astma of COPD zonder toezicht door een arts, omdat symptomen kunnen terugkomen na staken van de
behandeling. Tijdens de behandeling met Relvar Ellipta kunnen astmagerelateerde bijwerkingen en exacerbaties optreden.
Een paradoxaal bronchospasme kan optreden met een directe toename van piepen na toediening. Dit moet direct worden
behandeld met een kortwerkende geïnhaleerde bronchusverwijder. Gebruik van Relvar Ellipta moet direct worden gestaakt.
Cardiovasculaire effecten, zoals hartritmestoornissen (bijv. supraventriculaire tachycardie en extrasystolen) kunnen worden
waargenomen bij Relvar Ellipta. Relvar Ellipta moet met voorzichtigheid worden gebruikt door patiënten met een ernstige
hart- en vaataandoening, of met afwijkingen in het hartritme, thyrotoxicose of niet gecorrigeerde hypokaliëmie of door
patiënten met een predispositie voor lage serum-kaliumwaarden. Bij patiënten met een matige tot ernstige
leverfunctiestoornis moet de dosis van 92/22 microgram worden gebruikt en zij moeten gecontroleerd worden op
systemische corticosteroïdgerelateerde bijwerkingen. Fluticasonfuroaat/vilanterol moet met voorzichtigheid worden
toegediend bij patiënten met longtuberculose of bij patiënten met chronische of onbehandelde infecties. Er is melding
gemaakt van verhoogde bloedglucosewaarden bij diabetespatiënten. Een toename van pneumonie is waargenomen bij
patiënten met COPD. Bij de hogere dosis 184/22 kwam pneumonie vaak voor bij patiënten met astma. De hoeveelheid
lactose per afgegeven dosis bedraagt 25 mg. Patiënten met de zeldzame erfelijke aandoeningen galactose-intolerantie,
Lap-lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken. Interacties: gelijktijdig
gebruik van zowel niet-selectieve als selectieve 2-adrenerge receptorantagonisten moet worden vermeden tenzij er
dwingende redenen zijn om deze te gebruiken. Gelijktijdige toediening van krachtige CYP3A4-remmers zoals ketoconazol
en ritonavir kan leiden tot toegenomen systemische blootstelling aan zowel fluticasonfuroaat als vilanterol en dient te
worden vermeden. Relvar Ellipta moet niet worden gebruikt in combinatie met andere langwerkende 2-adrenerge
agonisten of geneesmiddelen die langwerkende 2-adrenerge agonisten bevatten. Zwangerschap: het gebruik van Relvar
Ellipta door zwangere vrouwen moet alleen worden overwogen als het verwachte voordeel voor de moeder groter is dan elk
mogelijk risico voor de foetus. Borstvoeding: Er is onvoldoende informatie over de uitscheiding van de werkzame stoffen en/
of hun metabolieten in de moedermelk. Een risico voor pasgeborenen/zuigelingen kan niet worden uitgesloten.
Bijwerkingen: zeer vaak: hoofdpijn, nasofaryngitis; vaak: pneumonie, bovenste luchtweginfectie, bronchitis, griep,
candidiasis van de mond en de keel, orofaryngeale pijn, sinusitis, faryngitis, rhinitis, hoesten, dysfonie, abdominale pijn,
artralgie, rugpijn, botbreuken, pyrexie, spierspasmen; soms: extrasystolen; zelden: hartkloppingen, tachycardie, tremor, angst,
overgevoeligheidreacties waaronder anafylaxie, angio-oedeem, rash en urticaria. Verpakking: een verpakking Relvar Ellipta
bevat 30 doses. Aflevering: U.R.
Voor medische vragen of bijwerkingen over dit product belt u met het Medical Customer Support Center,
tel. (030) 6938123. Voor de volledige productinformatie zie de geregistreerde Samenvatting van de Productkenmerken
(december 2015). GlaxoSmithKline BV, Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist. Verkorte Productinformatie (januari 2016)
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Verkorte
e
samenvatting van de productkenmerken
Abstral 100 microgram, 200 microgram, 300 microgram, 400 microgram, 600
microgram, 800 microgram, tabletten voor sublinguaal gebruik.
Samenstelling: Elke tablet voor sublinguaal gebruik bevat resp. 100, 200, 300, 400, 600 of 800 microgram
fentanyl (als citraat). Indicaties: Beheersing van doorbraakpijn bij volwassen patiënten die al een behandeling
met opioïden voor chronische kankerpijn ontvangen. Dosering: Abstral mag alleen toegediend worden aan opioïdtolerante patiënten (d.w.z. gebruik van >60 mg orale morfine/dag, >25 mcg transdermale fentanyl/uur, >30 mg
oxycodon/dag, >8 mg orale hydromorfon/da
> week). Abstral direct onder de tong op het diepste deel toedienen en volledig laten oplossen zonder kauwen of
zuigen. Abstral mag niet ingeslikt worden. Aanvangsdosis 100 mcg, opwaarts titreren indien nodig. Tijdens het
titratie proces moet er door een zorgverlener nauwlettend toezicht worden gehouden op de patiënten. Zodra een
geschikte dosis is vastgesteld, dienen de patiënten op deze dosis te blijven en moet het gebruik worden beperkt
tot maximaal 4 episodes/dag, maximaal 800 mcg/episode, en dienen patiënten minstens 2 uur te wachten voordat
een volgende episode van doorbraakpijn behandeld kan worden met Abstral. Ouderen en patiënten met nier -en
leverinsufficiëntie: er dient met speciale zorg geobserveerd te worden voor tekenen van fentanyltoxiciteit. Abstral
dient onmiddellijk te worden stopgezet als de patiënt geen last meer heeft van episodes van doorbraakpijn. Kinderen
en adolescenten: mag niet worden gebruikt bij patiënten jonger dan 18 jaar. Contra-indicaties: overgevoeligheid
voor een van de bestanddelen; patiënten zonder opioïdenonderhoudstherapie vanwege een verhoogd risico op
ademhalingsdepressie; ernstige ademhalingsdepressie of ernstige obstructieve longaandoeningen; behandeling
van acute pijn anders dan doorbraakpijn. Waarschuwingen en voorzorgen: Instrueer patiënten en hun
verzorgers dat alle tabletten buiten bereik en uit het zicht van kinderen bewaard moeten worden. P atiënten
en hun verzorgers moeten zich volledig bewust zijn van het belang om Abstral correct in te nemen, en wa t
te doen bij symptomen van een overdosis. Voor aanvang van behandeling met Abstral, moet de behandeling
van de patiënt met langwerkend opioïd voor het beheersen van hun aanhoudende pijn zijn gestabiliseerd. Bij
herhaaldelijke toediening kan tolerantie en fysische en/of psychologische gewenning optreden. Er bestaat risico
op klinisch significante ademhalingsdepressie. Bijzondere voorzichtigheid is geboden tijdens de dosistitratie van
Abstral bij patiënten met COPD of andere aandoeningen die kunnen leiden tot ademhalingsdepressie. Uiterste
voorzichtigheid is geboden bij het toedienen van Abstral aan patiënten die bijzonder gevoelig kunnen zijn voor
de intracraniale effecten van hypercapnie. Bij patiënten met hoofdletsels kan het klinische verloop gemaskeerd
zijn door het gebruik van opioïden. Voorzichtigheid is geboden bij gebruik van Abstral bij patiënten met (eerder
opgetreden of bestaande) bradyaritmie, hypovolemie, hypotensie, wonden in de mond en met mucositis. Op
oudere, cachectische, of verzwakte pa tiënten dient zorgvuldig toezicht te worden gehouden. Abstral moet met
voorzichtigheid worden toegediend aan patiënten met lever- of nierfunctiestoornissen, in het bijzonder tijdens
de titratiefase. Mogelijke ontwenningsverschijnselen zijn angst, tremor, zweten, bleekheid,
bleekheid, misselijkheid en
overgeven. Voorzichtigheid is geboden wanneer Abstral gelijktijdig wordt toegediend met geneesmiddelen die
de serotonerge neurotransmittersystemen beïnvloeden (zoals SSRI’s, SNRI’s en MAO remmers) vanwege het
risico op optreden van een serotoninesyndroom. Indien serotoninesyndroom wordt vermoed, dient behandeling
met Abstral te worden gestaakt. Interacties: F entanyl wordt gemetaboliseerd door CYP3A4. Voorzichtigheid is
geboden wanneer Abstral gelijktijdig wordt toegediend met CYP3A4-remmers zoals macrolide antibiotica, azolantimycotica, proteaseremmers of gra pefruitsap. Gelijktijdig gebruik van andere CZS-depressiva, zoals andere
morfine derivaten, algemene anesthetica, spierrelaxantia, sedatieve antidepressiva, sedatieve H1-antihistaminica,
barbituraten, anxiolytica, hypnotica, antipsychotica, clonidine en verwante stoffen kunnen verhoogde CZSonderdrukkende effecten produceren. Er kan ademhalingsdepressie, hypotensie en sedatie optreden. Gelijktijdig
gebruik van alcohol of partiële opioïd-agonisten/-antagonisten (bijv. buprenorfine, pentazocine) wordt afgeraden. Het
gebruik bij patiënten die in de voorgaande 14 dagen MAO-remmers hebben gebruikt, wordt afgeraden. Gelijktijdige
toediening van fentanyl en een serotonerg middel, zoals een SSRI, een SNRI of een MAO remmer kan het risico
van serotoninesyndroom verhogen. Bijwerkingen: Er kunnen typische opioïde bijwerkingen worden verwacht. De
Bijwerkingendie
diehet
hetvaakst
vaakstmet
met Abstral
meest ernstige bijwerkingen zijn respiratoire depressie, hypotensie en shock. Bijwerkingen
werden waargenomen, zijn onder meer typische opioïd-gerelateerde bijwerkingen, zoals misselijkheid, constipatie,
slaperigheid en hoofdpijn. Zie de Samenvatting van de Productkenmerken voor meer informatie over deze en andere
bijwerkingen. Afleveringsstatus: UR Vergoeding en prijzen: Abstral wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor
prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Datum: 16-07-2015. Registratienummers: RVG 108843/4/5/6/7/8
Registratiehouder: ProStrakan Ltd*, Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Verenigd Koninkrijk. De
volledige productinformatie (SmPC) is op aanvraag verkrijgbaar bij Kyowa Kirin Pharma B.VV.., tel. 0900-1231236.
*ProStrakan Ltd wijzigt de naam in mei/juni 2016 in Kyowa Kirin Ltd.
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Verkorte samenvatting van de productkenmerken PecFent 100 microgram en
400 microgram/spray, neusspray, oplossing.
Samenstelling: Elke ml oplossing bevat ofwel 1000 mcg of 4000 mcg fentanyl (als citraat). Elke spray (100 microliter)
bevat ofwel 100 mcg of 400 mcg fentanyl (als citraat). Indicatie: Onder controle houden van doorbraakpijn (BTP) bij
volwassenen die al een onderhoudstherapie met opioïden ondergaan voor chronische kankerpijn. Onderhoudstherapie
wordt gedefinieerd als ten minste 60 mg orale morfine per dag, ten minste 25 mcg transdermale fentanyl per uur,
ten minste 30 mg oxycodon per dag, ten minste 8 mg oraal hydromorfon per dag of een equianalgetische dosis van
een ander opioïd gedurende een week of langer. Dosering en wijze van toediening: De behandeling dient te worden
geïnitieerd door, en onder toezicht te blijven van, een arts die ervaring heeft in de toepassing van opioïdentherapie
bij kankerpatiënten. PecFent dient te worden getitreerd tot een effectieve dosis die adequate analgesie biedt en
bijwerkingen tot een minimum beperkt. Aanvangsdosis: Eén spray van 100 mcg; patiënten moeten ten minste 4
uur wachten alvorens een volgende BTP-episode met PecFent te behandelen. Titratie: Als de aanvangsdosis geen
effect heeft, kan voor de volgende BTP-episode een hogere dosis van twee sprays van 100 mcg (één in elk neusgat)
worden gebruikt. Als deze dosis niet helpt, kan men de patiënt een fles PecFent 400 mcg/spray voorschrijven en
opdragen over te schakelen op één spray van 400 mcg voor de volgende pijnepisode. Als deze dosis niet helpt,
kan men de patiënt opdragen de dosis te verhogen naar twee sprays van 400 mcg (één in elk neusgat). Zodra een
effectieve dosis is bereikt, dient deze gedurende twee opeenvolgende behandelde BTP-episoden te worden bevestigd.
Onderhoud: Patiënten dienen door te gaan met het gebruiken van de vastgestelde effectieve dosis tot maximaal 4
doses per dag. Dosisbijstelling: De dosis van PecFent dient alleen te worden verhoogd als de dan gebruikte dosis de
BTP gedurende een aantal opeenvolgende episoden niet adequaat kan behandelen. Herzie de achtergrondtherapie
met opioïden als de patiënt constant meer dan vier BTP-episoden per 24 uur heeft. Verlaag de dosis van PecFent
als bijwerkingen ondraaglijk zijn of aanhouden. Stoppen met de behandeling: Men dient onmiddellijk te stoppen
met de behandeling met PecFent wanneer de patiënt geen BTP-episoden meer ondervindt. De behandeling voor
achtergrondpijn dient volgens voorschrift te worden voortgezet. Als stoppen met de gehele opioïdentherapie nodig
is, moet de patiënt nauwlettend worden gevolgd door de arts, daar geleidelijke afnemende titratie noodzakelijk is
om ontwenningseffecten te voorkomen. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of hulpstoffen.
Patiënten zonder opioïdenonderhoudstherapie omdat er een verhoogd risico op ademhalingsdepressie is. Ernstige
ademhalingsdepressie of zelfs ernstige obstructieve longaandoeningen. Behandeling van een acute pijn anders dan
doorbraakpijn. Waarschuwingen en voorzorgen: PecFent bevat fentanyl in een hoeveelheid die fataal kan zijn voor
een kind en daarom dient PecFent buiten het zicht en bereik van kinderen te worden gehouden. Om de risico’s van
bijwerkingen tot een minimum te beperken en om de effectieve dosis te bepalen, is het belangrijk dat patiënten tijdens
de titratieperiode nauwlettend worden gemonitord. Het is belangrijk dat de behandeling met langwerkende opioïden
voor het behandelen van de persisterende pijn van de patiënt is gestabiliseerd voordat de therapie met PecFent begint.
Na herhaalde toediening van opioïden als fentanyl kunnen zich tolerantie en afhankelijkheid ontwikkelen. Er is een
klinisch significant risico op ademhalingsdepressie bij gebruik van fentanyl, maar chronisch opioïdengebruik verlaagt
dit risico. Bij patiënten met chronisch obstructieve longziekten kan fentanyl ernstiger bijwerkingen veroorzaken. PecFent
dient met uiterste voorzichtigheid te worden toegediend aan patiënten met verhoogde intracraniële druk. Fentanyl kan
bradycardie veroorzaken; PecFent dient daarom voorzichtig te worden gebruikt bij patiënten met eerder opgetreden
of bestaande bradyaritmieën. Ook bij patiënten met hypovolemie en hypotensie dient men behandeling zorgvuldig te
overwegen. Men dient voorzichtig te zijn met het toedienen van PecFent aan patiënten met lever- of nierinsufficiëntie;
aangetoond is dat bij intraveneuze toediening de klaring van fentanyl verandert bij lever- en nierinsufficiëntie, als
gevolg van veranderingen in metabolische klaring en plasmaproteïnen. Voorzichtigheid is geboden wanneer PecFent
gelijktijdig wordt toegediend met geneesmiddelen die de serotonerge neurotransmittersystemen beïnvloeden. Indien
serotoninesyndroom wordt vermoed, dient behandeling met PecFent te worden gestaakt. De veiligheid en werkzaamheid
van PecFent bij kinderen onder de leeftijd van 18 jaar zijn niet vastgesteld. Interacties: Mogelijke interacties
kunnen optreden wanneer PecFent gelijktijdig wordt gegeven met stoffen die de werking van CYP3A4 beïnvloeden.
Gelijktijdige toediening van fentanyl en een serotonerg middel, zoals een selectieve serotonineheropnameremmer
(SSRI), een serotonine-norepinefrineheropnameremmer (SNRI) of een monoamineoxidaseremmer (MAO-remmer),
kan het risico op het serotoninesyndroom, een in potentie levensbedreigende aandoening, verhogen. Het gebruik
van andere depressoren van het centrale zenuwstelsel kan bijkomende dempende effecten produceren. PecFent
wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten die in de voorgaande 14 dagen MAO-remmers hebben gebruikt.
Gelijktijdig gebruik van partiële opioïdagonisten/antagonisten wordt niet aanbevolen. Gelijktijdig gebruik van nasaal
toegediende vasoconstrictieve decongestiva tijdens titratie wordt niet aanbevolen. Gelijktijdig gebruik van andere
nasaal toegediende geneesmiddelen binnen 15 minuten voor of na toediening van PecFent dient vermeden te
worden. Bijwerkingen: Met PecFent zijn de voor opioïden typerende bijwerkingen te verwachten. De ernstigste
mogelijke bijwerkingen zijn respiratoire depressie, circulatoire depressie, hypotensie en shock; alle patiënten dienen
daarop te worden gemonitord. Vaak: desoriëntatie, dysgeusie, duizeligheid, somnolentie, hoofdpijn, epistaxis,
rinorroe, nasaal ongemak, braken, nausea, constipatie en pruritus. Voorschrijvers dienen de SPC te raadplegen voor
andere bijwerkingen. Nummers van handelsvergunning: EU/1/10/644/001-4. Houder van handelsvergunning:
Archimedes Development Ltd, Nottingham, NG7 2TN, VK. Afleveringsstatus: UR. Vergoeding en prijzen: PecFent
wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Datum: juli 2015. De
volledige productinformatie (SmPC) is op aanvraag verkrijgbaar bij Kyowa Kirin Pharma B.V., tel. 0900-1231236.
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Verkorte productinformatie BriliqueTM 60 en 90 mg (22-FEB-2016). Farmaceutische vorm en samenstelling: BriliqueTM
bevat 60 mg of 90 mg ticagrelor per filmomhulde tablet. Farmacotherapeutische categorie: Plaatjesaggregatieremmers
exclusief heparine. ATC code: B01AC24. Indicatie: Brilique, in combinatie met acetylsalicylzuur (ASA) is geïndiceerd voor
de preventie van atherotrombotische voorvallen bij volwassen patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) of een
doorgemaakt myocardinfarct (MI) in de voorgeschiedenis en een hoog risico op het ontwikkelen van een atherotrombotisch
voorval. Dosering: Patiënten dienen ook dagelijks een onderhoudsdosering van 75-150 mg acetylsalicylzuur (ASA) te
gebruiken, tenzij nadrukkelijk gecontraïndiceerd. De behandeling van ACS wordt gestart met een eenmalige oplaaddosis
van 180 mg (twee tabletten van 90 mg) en daarna voortgezet met 90 mg, tweemaal daags. Voor patiënten met ACS is de
aanbevolen behandelduur 12 maanden, tenzij een onderbreking klinisch geïndiceerd is. Voor patiënten met een MI in de
voorgeschiedenis, tenminste 1 jaar geleden, en een hoog risico op een atherotrombotisch voorval is de aanbevolen dosering
voor de voortgezette behandeling tweemaal daags 60 mg. Bij ACS-patiënten met een hoog risico op een atherotrombotisch
voorval kan de behandeling zonder onderbrekingen worden gestart, direct volgend op de initiële behandeling van een jaar
met Brilique 90 mg of andere ADP-receptorblokker. De behandeling mag ook worden gestart tot 2 jaar na het doorgemaakte
MI of binnen 1 jaar nadat is gestopt met een eerdere behandeling met een ADP-receptorblokker. Er zijn beperkte gegevens
beschikbaar over de werkzaamheid en veiligheid wanneer de voortgezette behandeling langer duurt dan 3 jaar. Wanneer een
patiënt wordt omgezet dan dient de eerste dosis Brilique 24 uur na de laatste dosis van een andere plaatjesaggregatieremmer
te worden toegediend. Vroegtijdige beëindiging van de behandeling moet worden vermeden, evenals onderbrekingen in de
therapie. Bij een vergeten dosis dient slechts één tablet (de volgende dosis) te worden ingenomen op het eerstvolgende vaste
tijdstip. Er zijn geen gegevens bekend over de behandeling van nierdialysepatiënten, het gebruik van Brilique wordt daarom
afgeraden bij deze patiënten. Voor patiënten die de tabletten niet in hun geheel kunnen doorslikken, kunnen deze worden
verpulverd tot een fijn poeder en worden gemengd met een half glas water. Dit dient direct te worden opgedronken of te
worden toegediend via een nasogastrische sonde (CH8 of groter). Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame
stof of voor één van de hulpstoffen. Actieve pathologische bloedingen. Voorgeschiedenis van intracraniale bloedingen.
Ernstig verminderde leverfunctie. Gelijktijdig gebruik van ticagrelor met sterke CYP3A4 remmers (zoals bijv. ketoconazol,
clarithromycine, nefazodon, ritonavir en atazanavir); gelijktijdig gebruik kan leiden tot een aanmerkelijk verhoogde blootstelling
aan ticagrelor. Waarschuwingen en voorzorgen: Brilique dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten
met een verhoogd risico op bloedingen (bijvoorbeeld ten gevolge van recent trauma, recente chirurgie, stollingsstoornissen,
bestaande of recente gastro-intestinale bloeding) en bij patiënten die gelijktijdig worden behandeld met geneesmiddelen
die het risico op bloedingen kunnen verhogen (bijvoorbeeld NSAIDs, orale anticoagulantia en/of fibrinolytica). Er zijn geen
gegevens bekend over een eventueel hemostatisch voordeel van plaatjestransfusie: circulerend ticagrelor kan mogelijk de
getransfuseerde plaatjes remmen. Het is onwaarschijnlijk dat desmopressine effectief is bij de behandeling van klinische
bloedingen. Behandeling met antifibrinolytica (aminocapronzuur of tranexaminezuur) en/of recombinant factor VIIa kan de
hemostase mogelijk verbeteren. De behandeling met Brilique kan worden hervat nadat de oorzaak van de bloeding is
geïdentificeerd en onder controle is. Patiënten dienen te worden geïnstrueerd dat zij (tand-)artsen informeren dat zij Brilique
gebruiken, voordat enige chirurgische ingreep wordt ingeroosterd of voordat een nieuw geneesmiddel wordt gebruikt. Bij
electieve chirurgie waarbij het plaatjesagregatieremmend effect ongewenst is dient de behandeling 7 dagen voor de ingreep
te worden gestopt. ACS-patiënten met een doorgemaakte ischemische beroerte kunnen behandeld worden met Brilique
gedurende een periode tot 12 maanden. Er zijn geen gegevens beschikbaar over patiënten met een voorgeschiedenis
van MI en een doorgemaakte ischemische beroerte, daarom wordt een behandeling langer dan een jaar bij deze
patiënten afgeraden. De ervaring bij patiënten met een matig verminderde leverfunctie is beperkt, daarom wordt de nodige
voorzichtigheid geadviseerd bij deze patiënten. Er is beperkte klinische ervaring opgedaan bij patiënten met een verhoogd
risico op bradycardie, voorzichtigheid dient in acht te worden genomen. Ticagrelor dient met voorzichtigheid te worden
gebruikt bij patiënten met astma en/of COPD, i.v.m. dyspneu als mogelijke bijwerking. Creatininespiegels kunnen verhoogd
zijn gedurende de behandeling met Brilique. Bijzondere aandacht is vereist bij patiënten ouder dan 75 jaar, patiënten met een
matig tot ernstig verminderde nierfunctie en bij patiënten die gelijktijdig worden behandeld met een angiotensinereceptorblokker
(ARB). Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met hyperurikemie in de voorgeschiedenis en bij patiënten met jicht. Uit
voorzorg wordt het gebruik van Brilique afgeraden bij patiënten met urinezuur nefropathie. In klinisch onderzoek is een relatie
waargenomen tussen de onderhoudsdosering ASA en de relatieve werkzaamheid van ticagrelor ten opzichte van clopidogrel.
Gebaseerd op deze observatie wordt het afgeraden om Brilique gelijktijdig te gebruiken met een hoge onderhoudsdosering
ASA (>300 mg). Het gebruik van Brilique tijdens de zwangerschap wordt afgeraden. Vruchtbare vrouwen dienen doeltreffende
anticonceptiemaatregelen te nemen tijdens de behandeling met Brilique. Brilique mag niet gebruikt worden gedurende de
periode dat borstvoeding wordt gegeven. Interacties: Sterke CYP3A4 remmers (ketoconazol, clarithromycine, nefazodon,
ritonavir, atanazavir), CYP3A4 inductoren (rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital), geneesmiddelen die ingrijpen
op de hemostase, sterke P-glycoproteïne (P-gp)remmers (verapamil, kinidine, ciclosporine), simvastatine (alleen >40 mg),
lovastatine (alleen >40 mg), CYP3A4-substraten met een smalle therapeutische bandbreedte (cisapride, ergot alkaloïden),
geneesmiddelen met een smalle P-gp afhankelijke therapeutische bandbreedte (digoxine, ciclosporine), geneesmiddelen die
bradycardie veroorzaken en SSRI’s (paroxetine, sertraline, citalopram). Bijwerkingen: Zeer vaak: bloedaandoening bloedingen,
hyperurikemie, dyspneu. Vaak: jicht/artritis, duizeligheid, syncope, hoofdpijn, vertigo, hypotensie, ademhalingssysteem
bloedingen, gastro-intestinale bloeding, diarrree, misselijkheid, dyspepsie, obstipatie, dermale of onderhuidse bloeding,
uitslag, jeuk, urineweg-bloedingen, verhoogd creatinine in bloed, postprocedurele bloeding, traumabloeding. Soms:
tumor-bloedingen, overgevoeligheid inclusief angio-oedeem, verwardheid, intracraniale bloeding, oogbloeding, oorbloeding,
retroperitoneale bloeding, spierbloedingen, voortplantingsstelsel bloedingen. Afleverstatus: UR, volledige vergoeding onder
voorwaarden. Uitgebreide productinformatie: Voor de volledige productinformatie wordt verwezen naar de SPC-tekst
op www.astrazeneca.nl (SPC tekst BriliqueTM). Voor overige informatie en literatuurservice: AstraZeneca BV, Postbus 599,
2700 AN Zoetermeer. Tel (079) 3632222.
957973.011Exp01/03/2018

Verkorte productinformatie: DUAKLIR® GENUAIR® 340 mcg/12 mcg (19Nov2014)
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.
Farmaceutische vorm en samenstelling: Inhalatiepoeder. Wit of nagenoeg wit poeder. Elke afgeleverde dosis
(de dosis die het mondstuk verlaat) bevat 396 mcg aclidiniumbromide (equivalent aan 340 mcg aclidinium) en
11,8 mcg formoterolfumaraatdihydraat. Dit komt overeen met een afgemeten dosis van 400 mcg aclidiniumbromide
(equivalent aan 343 mcg aclidinium) en een afgemeten dosis van 12 mcg formoterolfumaraatdihydraat.
Hulpstof: Elke afgeleverde dosis bevat ongeveer 11 mg lactosemonohydraat. Farmacotherapeutische groep/
categorie: Geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen, adrenergica in combinatie met
anticholinergica. ATC-code: R03AL05. Indicatie: Duaklir Genuair is geïndiceerd als onderhoudsbehandeling voor
bronchodilatatie om symptomen van chronische obstructieve longziekte (COPD) bij volwassenen te verlichten.
Dosering: De aanbevolen dosis is tweemaal daags één inhalatie. Duaklir Genuair is niet bestemd voor kinderen
en adolescenten. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor de hulpstof
lactosemonohydraat. Waarschuwingen en voorzorgen: Astma: Duaklir Genuair mag niet worden gebruikt bij
astma; er is geen klinisch onderzoek uitgevoerd bij astma. Paradoxaal bronchospasme: In klinische onderzoeken
werd geen paradoxaal bronchospasme waargenomen met Duaklir Genuair bij de aanbevolen dosis. Het is echter
wel waargenomen met andere inhalatietherapieën. De behandeling moet dan worden gestopt. Niet voor acuut
gebruik: Duaklir Genuair is niet geïndiceerd voor de behandeling van acute episoden van bronchospasme.
Cardiovasculaire effecten: Duaklir Genuair moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met: een
myocardinfarct in de afgelopen 6 maanden, onstabiele angina, 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 werden opgenomen
voor hartfalen klasse III en IV volgens de “New York Heart Association”. Indien effecten optreden als een versnelde
hartslag en verhoogde bloeddruk, veranderingen in het elektrocardiogram (ECG) zoals afvlakking van de T-golf,
onderdrukking van het ST-segment, en verlenging van het QTc-interval, kan het nodig zijn om de behandeling te
staken. Langwerkende ␤2-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 beïnvloeden. 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 ␤2-adrenerge agonisten. Bij patiënten met ernstige COPD kan hypokaliëmie worden versterkt door hypoxie
en door comedicatie. Vanwege de anticholinerge werking moet Duaklir Genuair met voorzichtigheid worden
gebruikt bij patiënten met symptomatische prostaathyperplasie, urineretentie of nauwekamerhoek-glaucoom.
Een droge mond, waargenomen bij anticholinerge behandelingen, kan op lange termijn gepaard gaan met
tandbederf (cariës). Interacties: Gelijktijdige toediening met andere anticholinergica- en/of geneesmiddelen
die langwerkende ␤2-adrenerge agonisten bevatten is niet onderzocht en wordt afgeraden. Voorzichtigheid
wordt aanbevolen bij gelijktijdige behandeling met methylxanthinederivaten, steroïden of niet-kaliumsparende
diuretica vanwege het versterkende hypokaliëmische effect van ␤2-adrenerge agonisten. Indien ␤-adrenerge
blokkers nodig zijn (inclusief oogdruppels), genieten cardioselectieve bèta-adrenerge blokkers de voorkeur,
hoewel ook deze voorzichtig moeten worden toegediend. Duaklir Genuair moet voorzichtig worden toegediend
aan patiënten die worden behandeld met geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze het QTc-interval verlengen,
zoals monoamineoxidaseremmers, tricyclische antidepressiva, antihistaminica of macroliden. Bijwerkingen:
Vaak (≥1/100,<1/10): nasofaryngitis, urineweginfectie, sinusitis, tandabces, slapeloosheid, angst, hoofdpijn,
duizeligheid, beven, hoest, diarree, misselijkheid, droge mond, myalgie, spierkrampen, perifeer oedeem,
verhoogd creatinekinase in het bloed. Soms (≥1/1.000,<1/100): hypokaliëmie, hyperglykemie, agitatie, dysgeusie,
wazig zien, tachycardie, verlengd QTc op ECG, palpitaties, dysfonie, keelirritatie, uitslag, pruritus, urineretentie,
verhoogde bloeddruk. Zelden (≥1/10.000,<1/1.000): overgevoeligheid, bronchospasme (inclusief paradoxaal).
Niet bekend: angio-oedeem. Afleverstatus: U.R., volledige vergoeding. Uitgebreide productinformatietekst:
Voor de volledige productinformatie wordt verwezen naar de SPC-tekst op www.astrazeneca.nl. Voor overige
informatie en literatuurservice: AstraZeneca BV, Postbus 599, 2700 AN Zoetermeer. Tel. 079 363 2222.
Referenties: 1. SPC Duaklir Genuair.
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AstraZeneca BV, Postbus 599, 2700 AN Zoetermeer.

SANCUSO® VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN
SANCUSO 3,1 mg/24 uur pleister voor transdermaal gebruik. Samenstelling: Elke pleister voor
transdermaal gebruik van 52 cm2 bevat 34,3 mg granisetron en geeft 3,1 mg granisetron per 24 uur
af. Indicatie: Ter voorkoming van misselijkheid en braken bij volwassenen in verband met matig of
hoog emetogene chemotherapie, voor een geplande duur van 3 tot 5 opeenvolgende dagen, waar orale
toediening van anti-emetica gecompliceerd is door factoren die het slikken bemoeilijken. Dosering:
Breng 24 tot 48 uur vóór chemotherapie, waar van toepassing, een enkele pleister voor transdermaal
gebruik aan op een schone, droge gave gezonde huid aan de buitenkant van de bovenarm, of eventueel
op de buik. De pleister dient minimaal 24 uur na voltooiing van de chemotherapie te worden verwijderd.
Afhankelijk van de duur van de chemotherapie kan de transdermale pleister gedurende maximaal 7
dagen worden gedragen. Er zijn geen dosisaanpassingen nodig voor ouderen of patiënten met een
nier- of leverfunctiestoornis. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel,
voor andere 5-HT3-receptorantagonisten of voor één van de hulpstoffen. Waarschuwingen en
voorzorgen: Reacties op de aanbrengplaats: In klinische trials werden reacties op de aanbrengplaats
gemeld die over het algemeen mild waren en niet tot stoppen met het gebruik leidden. Bij het optreden
van ernstige reacties of een gegeneraliseerde huidreactie moet de transdermale pleister worden
verwijderd. Maagdarmstelselaandoeningen: Daar granisetron de motiliteit van de dunne darm kan
verminderen, dienen patiënten met tekenen van sub-acute intestinale obstructie na toediening ervan
te worden gemonitord. Hartaandoeningen: 5-HT3-receptorantagonisten, zoals granisetron, kunnen in
verband worden gebracht met aritmieën of ECG-afwijkingen. Dit kan mogelijk klinische signiﬁcantie
hebben bij patiënten met reeds bestaande aritmieën of hartgeleidingsstoornissen of patiënten die
worden behandeld met antiaritmica of bètablokkers. Blootstelling aan zonlicht: Granisetron kan worden
beïnvloed door direct natuurlijk of kunstmatig zonlicht. Men dient patiënten te adviseren de plek voor
het aanbrengen van de transdermale pleister te bedekken, bijv. met kleding, wanneer er tijdens de
gehele periode waarin de pleister wordt gedragen en gedurende 10 dagen na verwijdering ervan een
risico bestaat van blootstelling aan zonlicht. Douchen of wassen: Men kan men zich gewoon blijven
wassen of douchen tijdens het dragen van Sancuso. Activiteiten zoals zwemmen, inspannend sporten of
het gebruik van een sauna dienen te worden vermeden. Externe warmte: Externe warmte (bijvoorbeeld
warmwater kruiken of warmtepads) dient te worden vermeden op de plek van de transdermale
pleister. Serotoninesyndroom: Er zijn meldingen van het serotoninesyndroom geweest bij het gebruik
van 5-HT3-antagonisten, meestal in combinatie met andere serotonerge geneesmiddelen (waaronder
SSRI’s en SNRI’s). Het is raadzaam patiënten zorgvuldig te controleren op mogelijke symptomen van het
serotoninesyndroom. Bijwerkingen: De meest gerapporteerde bijwerking bij klinische onderzoeken
was constipatie, die optrad bij ongeveer 8,7% van de patiënten. De meeste gemelde bijwerkingen
waren mild tot matig van ernst. De bijwerkingen uit klinische onderzoeken en spontane rapporten met
Sancuso zijn: Vaak ( 1/100, < 1/10): constipatie. Soms ( 1/1.000, < 1/100): verminderde eetlust,
hoofdpijn, vertigo, rood aanlopen, droge mond, misselijkheid, braakneiging, alanine-aminotransferase
verhoogd, aspartaataminotransferase verhoogd, gamma-glutamyltransferase verhoogd, irritatie op
de aanbrengplek, artralgie, gegeneraliseerd oedeem. Zelden ( 1/10.000, < 1/1.000): dystonie,
dyskinesie. Frequentie niet bekend: reacties op de aanbrengplek (pijn, pruritis, erytheem, uitslag,
irritatie), overgevoeligheidsreacties. Klasse-effecten voor granisetron bij andere formuleringen (oraal en
intraveneus) omvatten de volgende: overgevoeligheidsreacties (bijv. anafylaxie, urticaria), slapeloosheid,
extrapiramidale reacties, somnolentie, duizeligheid, QT-verlenging, diarree, huiduitslag en asthenie.
Aﬂeveringsstatus: UR Vergoeding en prijzen: Sancuso wordt volledig vergoed binnen het GVS.
Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Datum: november 2014 Registratienummer:
EU/1/12/766/001 Registratiehouder: ProStrakan Ltd*, Galabank Business Park, Galashiels, TD1
1QH, Verenigd Koninkrijk. De volledige productinformatie (SmPC) is op aanvraag verkrijgbaar bij Kyowa
Kirin Pharma BV, tel. 0900-1231236. *ProStrakan Ltd wijzigt de naam in mei/juni 2016 in Kyowa
Kirin Ltd.

Verkorte productinformatie Forxiga 5 en 10 mg filmomhulde tabletten (24
juli 2014). Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke
bijwerkingen te melden. Farmaceutische vorm en samenstelling: Elke tablet bevat
dapagliﬂozinepropaandiolmonohydraat, overeenkomend met respectievelijk 5 mg of
10 mg dapagliﬂozine. Farmacotherapeutische groep: Geneesmiddelen gebruikt bij
diabetes, andere bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, uitgezonderd insulines.
ATC-code: A10BX09. Indicatie: Forxiga is geïndiceerd bij volwassen patiënten, 18
jaar en ouder, met type 2 diabetes mellitus om de bloedglucoseregulatie te verbeteren als: Monotherapie: Wanneer
enkel dieet en lichaamsbeweging geen adequate verbetering van de bloedglucoseregulatie geeft bij patiënten voor
wie het gebruik van metformine ongeschikt wordt geacht wegens onverdraagbaarheid. Add-on combinatietherapie:
In combinatie met andere glucoseverlagende geneesmiddelen inclusief insuline, wanneer deze samen met dieet
en lichaamsbeweging geen adequate verbetering van de bloedglucoseregulatie geven. Dosering: De aanbevolen
dosering is 10 mg dapagliﬂozine eenmaal daags. Bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis wordt een
startdosis van 5 mg aangeraden, indien deze goed wordt verdragen kan de dosis worden verhoogd naar 10 mg.
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. Waarschuwingen
en voorzorgen: Forxiga dient niet gebruikt te worden bij patiënten met type 1 diabetes mellitus of voor de behandeling
van diabetische ketoacidose. De werkzaamheid van Forxiga is afhankelijk van de nierfunctie. De werkzaamheid van
Forxiga is verminderd bij patiënten met matige nierinsufﬁciëntie en naar verwachting afwezig bij patiënten met ernstige
nierinsufﬁciëntie. Forxiga wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met matige tot ernstige nierinsufﬁciëntie
(CrCl < 60 ml/min of eGFR < 60 ml/min/1,73 m2). Forxiga is niet onderzocht bij patiënten met ernstige nierinsufﬁciëntie
(CrCl < 30 ml/min of eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) of end-stage nierfalen. Het wordt aanbevolen om regelmatig de
nierfunctie te controleren. De blootstelling aan dapagliﬂozine is verhoogd bij patiënten met ernstige leverinsufﬁciëntie.
De werking van dapagliﬂozine leidt tot een verhoging van de diurese. Dat gaat gepaard met een matige verlaging
van de bloeddruk. Dapagliﬂozine wordt niet aanbevolen bij patiënten die lisdiuretica gebruiken. Voorzichtigheid
is geboden bij patiënten waarbij een door dapagliﬂozine geïnduceerde bloeddrukdaling mogelijk risicovol is.
Dapagliﬂozine wordt niet aanbevolen bij patiënten met volumedepletie. Bij patiënten met gelijktijdige condities die
kunnen leiden tot volumedepletie wordt een zorgvuldige controle van de volumestatus en elektrolyten aanbevolen.
Bij patiënten die volumedepletie ontwikkelen dient een tijdelijke onderbreking van de behandeling met dapagliﬂozine
te worden overwogen totdat de depletie is gecorrigeerd. Oudere patiënten kunnen een verhoogd risico hebben op
volumedepletie en hebben een grotere kans om behandeld te worden met diuretica. De uitscheiding van glucose via
de urine kan gepaard gaan met een verhoogd risico op urineweginfecties, daarom moet tijdens de behandeling van
pyelonefritis of urosepsis worden overwogen om tijdelijk te stoppen met dapagliﬂozine. Onder proefpersonen van
65 jaar en ouder kwamen bijwerkingen gerelateerd aan nierfunctiestoornissen of nierfalen en volumedepletie vaker
voor bij proefpersonen die werden behandeld met dapagliﬂozine dan bij placebo. De meest gemelde bijwerking
gerelateerd aan de nierfunctie was een verhoogd serumcreatinine. Dit was meestal van voorbijgaande aard en
omkeerbaar. De therapeutische ervaring bij patiënten van 75 jaar en ouder is beperkt en initiatie met dapagliﬂozine
wordt bij deze populatie niet aanbevolen. De ervaring in NYHA-klasse I-II is beperkt en er is geen ervaring uit klinische
studies met dapagliﬂozine in NYHA-klasse III-IV. Uit voorzorg wordt dapagliﬂozine niet aanbevolen voor gebruik bij
patiënten die gelijktijdig worden behandeld met pioglitazon. Verhoogd hematocriet is waargenomen bij behandeling
met dapagliﬂozine. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een reeds aanwezig verhoogd hematocriet.
Dapagliﬂozine is niet onderzocht in combinatie met glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogen. Als gevolg van het
werkingsmechanisme zullen patiënten die Forxiga krijgen positief testen op glucose in hun urine. Patiënten met de
zeldzame erfelijke aandoeningen galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeﬁciëntie of glucose-galactosemalabsorptie
dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Wanneer een zwangerschap wordt vastgesteld, dient de behandeling met
dapagliﬂozine te worden gestaakt. Dapagliﬂozine mag niet worden gebruikt in de periode dat borstvoeding wordt
gegeven. Interacties: Dapagliﬂozine kan het diuretisch effect van thiazide en lisdiuretica versterken met mogelijk een
verhoogd risico op dehydratatie en hypotensie. Bij gecombineerd gebruik met dapagliﬂozine kan een lagere dosering
insuline of insuline-afscheidingsbevorderend middel zoals sulfonylureum nodig zijn om het risico op hypoglykemie te
verkleinen. De effecten van roken, dieet, kruidenproducten en alcoholgebruik op de farmacokinetiek van dapagliﬂozine
zijn niet bestudeerd. Bijwerkingen: Zeer vaak (≥1/10): hypoglykemie (bij gebruik met SU of insuline). Vaak (≥ 1/100,
<1/10): vulvovaginitis, balanitis en gerelateerde genitale infecties, urineweginfectie, duizeligheid, rugpijn, dysurie,
polyurie, verhoogd hematocriet, verminderde nierklaring creatinine, dyslipidemie. Soms (≥ 1/1.000, <1/100):
schimmelinfectie, volumedepletie, dorst, obstipatie, droge mond, nycturie, nierfunctiestoornis, vulvovaginale pruritus,
genitale pruritus, verhoogd bloedcreatinine, verhoogd bloedureum, gewichtsafname. Afleverstatus: U.R., volledige
vergoeding onder voorwaarden. Uitgebreide productinformatie: Voor de volledige productinformatie wordt verwezen
naar de SPC-tekst op www.astrazeneca.nl. Voor overige informatie en literatuurservice: AstraZeneca BV, Postbus 599,
2700 AN Zoetermeer. Tel. 079 363 2222.
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Laat astma het dagelijks leven
van uw patiënt niet beperken...

Beperkt door astma, is uw patiënt vaak toeschouwer van de gewone dagelijkse
activiteiten. Zo mist uw astmapatiënt onnodig mooie momenten in het leven.
Acht van de tien astmapatiënten passen hun leven aan vanwege hun astma1
en dat heeft impact op hun dagelijks leven.
Geef uw patiënten (≥12 jaar), bij wie astma onvoldoende onder controle is
met geïnhaleerde corticosteroïden en kortwerkende ß2-agonisten ’zo nodig’,
de mooie momenten terug met RELVAR (ICS/LABA).2

is

uur effectief in éénmaal daagse dosering2,3

Naast werking heeft ieder
geneesmiddel ook bijwerkingen.
Voor RELVAR zijn o.a. gemeld:
hoofdpijn en nasofaryngitis.2

(ﬂuticasonfuroaat en vilanterol inhalatiepoeder)
Referenties:
1. Dale P et al. A quantitative European study to investigate the impact of asthma triggers on the lives
of asthma patients Eur Respir J 2011 38:Suppl 55, p4947.
2. SmPC Relvar, GSK 2015
3. Bleecker ER et al. Fluticasone furoate-vilanterol 100/25 μg compared with ﬂuticasone furoate
100 μg in asthma: a randomized trial. JACI in Practice. 2014; 2(5):553-561.

