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elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM

VÓÓR

NA

60 SECONDEN

Open kanaaltjes

Afgesloten kanaaltjes in 

met de tandpasta1 

Verlichting van de gevoeligheid
in slechts 60 seconden. 

elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM met de Pro-ArginTM technologie 
verlicht direct2 en langdurig.

• Met de Pro-Argin™ technologie worden
de kanaaltjes in 60 seconden afgesloten

• Het vormt een langdurige
beschermlaag

1) Ayad F, Ayad N, Delgado E, et al. J Clin Dent. 2009;20(4):115-122. (2) Voor een directe verlichting, masseer 1 minuut de gevoelige plek met de vinger.
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française sous le titre Nouvelles brèves

Beroepsorgaan van de Algemene 
Pharmaceutische Bond
APB, Archimedesstraat 11, 
1000 Brussel
Tel.: 02-285 42 00
Fax: 02-285 42 85
E-mail: info@apb.be

Hoofdredacteur
Apr. Lieven Zwaenepoel

Director 
Communication and Marketing
Frank Crasson

Redactiesecretariaat
Eric Verbist
eric.verbist@apb.be

Advertising
Guy De Backer
guy.debacker@apb.be

MarCom Coordinators
Christine Bruneel
Elke Braet

Vormgeving
Carine Welling, Philippe Lemineur

Druk
Snel

Abonnementen
Tel.: 02-285 42 17 of 02-285 42 38
Fax: 02-285 42 85
abonnement@apb.be
www.apb.be

Verantwoordelijke uitgever
Apr. Lieven Zwaenepoel
Archimedesstraat 11, 
1000 Brussel

De advertenties mogen niet in concurrentie 
zijn met de APB-diensten en/of strijdig zijn 
met de algemene belangen verdedigd door 
de APB. Om deze redenen kan elke inlassing 
geweigerd worden door de verantwoordelijke 
uitgever. Onafgezien van deze voorwaarden 
berust de verantwoordelijkheid voor de inhoud 
van de opgenomen reclame bij de firma die de 
advertentie plaatst en niet bij de uitgever.

Korte Berichten nr. 8 - 1 mei 2016  3

Lid van de 
Unie van 
de Uitgevers 
van de 
Periodkieke 
Pers

G
oe

d 
om

 w
et

en

Korte Berichten nr. 8 - 1 mei 2016

Mijn hart in poleposition!

Week van het Hartritme

30 mei - 3 juni 2016 

Gratis test in uw regio!

 Thierry Boutsen

Peter van  

de campagne

Save the date

WEEK VAN HET HARTRITME: 
van 30 mei tot 3 juni 2016
Van 30 mei tot 3 juni 2016 vindt de 
WEEK VAN HET HARTRITME plaats, 
een nationale sensibiliserings-
campagne over voorkamerfibrillatie, 
de meest voorkomende hartritme-
stoornis. De actie, een initiatief van 
de BeHRA (Belgian Heart Rhythm 
Association), krijgt dit jaar opnieuw de 
steun van voormalige Formule-1-
legende Thierry Boutsen, als peter van 
de campagne. Bovendien geniet de 
BeHRA van de steun van de Belgische 
Cardiologische Liga, de Société 
Scientifique de Médecine Générale en 
van de apothekers via de Algemene 
Pharmaceutische Bond.

Wist u dat...

  Voorkamerfibrillatie de meest 
voorkomende hartritmestoornis is?

  Voorkamerfibrillatie elk uur vier 
Belgen treft?

  Een derde van de mensen met 
voorkamerfibrillatie géén klachten 
vertoont?

  In geval van miskende en niet 
behandelde voorkamerfibrillatie het 
risico op het ontwikkelen van een 
trombose of een cerebrovasculair 
accident (CVA/beroerte) gemiddeld 
vijfmaal hoger is?

  1 beroerte op 6 het gevolg is van 
voorkamerfibrillatie?

  U zelf uw polsslag kan controleren 
als u voorkamerfibrillatie vermoedt?

  Er verschillende zeer goede 
behandelingen bestaan voor 
voorkamerfibrillatie?

Voor meer informatie kunt u surfen naar 
www.mijnhartritme.be

Sluit u ook aan op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/mijnhartritme 



Korte Berichten nr. 8 - 1 mei 20164 

‘De zon schijnt overal, niet alleen op het strand’

Campagne Euromelanoma 2016
Huidkanker is de meest 
voorkomende vorm van kanker in 
Europa. Ook in België is de toestand 
zorgwekkend, met 22.200 nieuwe 
gevallen per jaar. Eén op de twee 
Belgen beschermt zich bovendien 
niet tegen de zon buiten de 
vakantieperiode. Daarmee scoren 
we slechter dan de gemiddelde 
Europeaan en vergroten we de 
kans op huidkanker. Een en ander 
blijkt uit Europees onderzoek, 
uitgevoerd in opdracht van 
Euromelanoma, een netwerk van 
Europese dermatologen in 33 
landen, dat zijn preventiecampagne 
2016 hierop afstemt: ‘De zon schijnt 
overal, niet alleen op het strand.’ 

Schadelijke uv-blootstelling 
vermijden is de sleutel om je kans op 
huidkanker te verkleinen. En dat weet 
de bevolking, want uit onderzoek 
naar het zonbeschermingsgedrag 
van de Europeanen geeft maar liefst 
91% aan dat de zon gevaarlijk kan zijn 
voor onze gezondheid. 

En toch... 40% van de Europeanen 
beschermt zijn huid niet buiten de 
vakantieperiode. Belgen doen het nog 
slechter: 48% beschermt zich niet 
tegen de zon als hij niet op vakantie 
is. Amper 6% denkt het hele jaar – los 
van het weer en de seizoenen – aan 
een fatsoenlijke bescherming 
(onnodige uv-blootstelling vermijden, 
beschermende kledij en zonnebril 
dragen, zonnecrème gebruiken). 

Bovendien beschermt 46% van de 
Belgen zich enkel op warme en 
zonnige dagen, terwijl 14% dan weer 
nooit aan zonbescherming denkt. 
Waar we voor onszelf soms laks zijn, 
beschermen we wel goed onze 
kinderen. 95% van de Belgen brengt 
altijd of toch vaak zonbescherming 
aan bij hun zoon of dochter (tot 
12 jaar). 

Huidkanker, zowel non-melanoom 
als maligne melanoom, treft elk 
jaar zo’n 3,5 miljoen Europeanen. 

Daarmee is huidkanker de meest 
voorkomende vorm van kanker in 
Europa. Bovendien stijgt het aantal 
patiënten in sterkere lijn, vergeleken 
met andere kankers. Wel kan 
huidkanker succesvol behandeld 
worden bij een vroegtijdige diagnose.  

Campagne 2016: screeningweek 
van 23 tot 27 mei
Voor zijn jaarlijkse campagne richt 
Euromelanoma zich tot wie veel tijd 
buiten doorbrengt – werkgebonden of 
niet. Onder de slogan ‘De zon schijnt 
overal, niet alleen op het strand’ wil 
de organisatie de Belgen 

bewust maken van het belang van een 
goede zonbescherming, altijd en 
overal.

Centraal in de campagne staat de 
website www.euromelanoma.org, 
waar je alle informatie kan vinden 
over hoe huidkanker voorkomen en 
vroegtijdig herkennen. Naast posters 
en folders omvat de campagne ook 
gratis huid onderzoeken bij 
deelnemende dermatologen, tijdens 
de screeningsweek van 23 tot 27 mei 
2016.

Info: www.euromelanoma.org
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Local Sponsors Campagne Sponsor Met de hulp vanEuropese SponsorsLokale Sponsors

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker. 
Leer hoe je huidkanker kan herkennen en voorkomen 
op www.euromelanoma.org 



•  Ontdek de nieuwste producten 
•  Bezoek het Wetenschappelijk Dorp
•  Neem deel aan conferennes
•  Spreek af met uw studiegenoten: 
   Alumni Jaarbijeenkomsten

•  Ontdek de nieuwste producten 
•  Bezoek het Wetenschappelijk Dorp
•  Neem deel aan conferennes
•  Spreek af met uw studiegenoten: 
   Alumni Jaarbijeenkomsten

www.pharmanology.be

21, 22, 23 oktober 2016
Brussels Expo - Paleis 1

Farmabeurs wordt 

Pharmanology
dé vakbeurs voor de apotheker 

in een nieuw jasje !
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WIV-rapport

Belgische bevolking is te sedentair
Het Wetenschappelijk Instituut Volks-  
gezondheid (WIV) heeft in het derde deel 
van de Nationale Voedsel consumptie-
peiling (uitgevoerd in opdracht van de 
FOD Volksgezondheid) de lichamelijke 
activiteit en sedentariteit van de 
Belgische bevolking geanalyseerd. Het 
rapport onderstreept het voordeel van 
lichaamsbeweging, maar ook de  
noodzaak om langere periodes van  
sedentariteit te beperken en dit zowel  
voor volwassenen als adolescenten  
en kinderen.

Enkele interessante bevindingen

• Als we kijken naar de aanbeveling van 
de WGO om dagelijks gedurende ten 
minste 21 minuten een matige vorm van 
lichamelijke activiteit uit te oefenen, 
dan beweert meer dan 90% van de 
volwassenen genoeg te bewegen.

• Ongeveer de helft van de kinderen 
van 6 tot 9 jaar en meer dan twee 
derde van de adolescenten van 
10 tot 17 jaar voldoen niet aan de 
aanbeveling van de WGO om minstens 
60 minuten per dag matige tot zware 
lichamelijke activiteit uit te oefenen.

• Slechts 20% van de kinderen van 3  
tot 9 jaar gaan uitsluitend met de fiets 
of te voet naar school. In combinatie 
met een passief vervoersmiddel 
(auto, moto, openbaar vervoer) 
stijgt hun aandeel tot bijna 50%.

• 75% van de adolescenten beoefent één 
of meerdere sporten tijdens hun vrije 
tijd en bijna 60% van de kinderen van 
3 tot 9 jaar is lid van een sportclub.

• Volwassenen met een hoog 
opleidingsniveau hebben meer 
lichamelijke activiteit tijdens hun 
verplaatsingen en in hun vrije tijd. 
Personen met een minder hoog 
opleidingsniveau zijn daarentegen 
actiever in het kader van hun 
beroepsactiviteiten, die meer 
lichamelijke inspanningen vergen.

• Gemiddeld besteden adolescenten bijna 
9 uur per dag aan sedentaire activiteiten, 
waaronder bijna 3 uur voor een scherm 
op weekdagen en iets meer dan 4.30 uur 
per dag voor een scherm in het weekend.

• Volwassenen brengen op hun beurt  
gemiddeld bijna 6 uur per dag  
zittend door.

Jongeren
De resultaten van de peiling wijzen op  
een daling van de lichaamsbeweging  
met de leeftijd, meer bepaald tussen de 
kindertijd en de adolescentie, die gelijk-
loopt met een stijging van de sedentariteit. 
Het WIV en de FOD Volksgezondheid raden 
uitdrukkelijk aan om sedentair gedrag bij 
jongeren in te perken (aansporen om 
buiten te spelen, meer buitenactiviteiten 
ondernemen, promoten van sporten op 
school, de jongeren aanmoedigen om naar 
een sportclub te gaan of zich te voet of 
met de fiets te verplaatsen,...). Uit de 
peiling blijkt ook het belang van sommige 
omgevingsfactoren die de lichaams-
beweging positief kunnen beïnvloeden, 
zoals buurtspeelpleinen, fiets- en 
voetpaden, maar ook het veiligheids gevoel 
kan hier een rol in spelen. Globaal 
genomen is het volgens het WIV raad zaam 
om, ongeacht welke sedentaire activiteit 
men heeft, ze regelmatig (kort) te 
onderbreken voor wat lichaams beweging.

Volwassenen
De meerderheid van de Belgische 
volwassenen meent ‘voldoende’ te 
bewegen in verhouding tot de aan-
bevelingen van de WGO (ten minste 2.30 
uur per week of ongeveer 20 minuten per 
dag matig intensieve inspanningen). Door 
hun beroeps activiteiten brengt een groot 
aantal onder hen gemiddeld bijna 6 uur 
per dag zittend door. Het WIV raadt dan 
ook aan om langere periodes van 
sedentariteit te vermijden en zo veel 
mogelijk af te wisselen met korte 
lichamelijke activiteiten. Ten slotte 
moeten de maatregelen en de doel-
stellingen op het gebied van lichaams-
beweging onder volwassenen ‘à la carte’ 
worden gedefinieerd, rekening houdend 
met hun leeftijd, geslacht en opleidings-
niveau, maar ook met psychologische, 
lichamelijke en sociale aspecten die 
betrekking hebben op de uitoefening van 
een lichamelijke activiteit.

Info: www.wiv-isp.be > News > Sedentariteit 
voorkomen, te beginnen bij kinderen en 
adolescenten, waar u de link vindt naar het 
volledige rapport
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Jette, 5 april 2016

Geachte apotheker,

Bij deze wenst APOTEX u te informeren dat we vanaf eind april stoppen met de 
commercialisatie van de volgende referenties:

1406-073

1406-099

Lorazetop 50 tabs 1 mg

Lorazetop 50 tabs 2,5 mg

Apothekersprijs Publieksprijs

€ 2,29 € 3,78

€ 3,93 € 6,49

De andere referenties blijven op de markt.

    

3215-894

3215-902

Lorazetop 60 tabs 1 mg

Lorazetop 60 tabs 2,5 mg

Apothekersprijs Publieksprijs

€ 2,74 € 4,54

€ 4,74 € 7,80

Hoogachtend,

Guy Brits
General Manager

Pub A4 simple.indd   1 14/04/16   15:52



MSD Belgium BVBA / SPRL
Siège social 
Clos du Lynx 5 - 1200 Bruxelles 
Maatschappelijke zetel
Lynx Binnenhof 5 - 1200 Brussel
T +32 2 373 42 11
www.msd-belgium.be

Introductie applicator voor  NUVARING® en CIRCLET® (etonogestrel / ethinylestradiol)

Geachte Apotheker,

Brussel, 01 / 05 / 2016

Volgend op onze mededeling van 1 maart in « Korte berichten », hebben wij het genoegen u te bevestigen dat de NuvaRing® 
applicator vanaf nu beschikbaar is voor uw patiënten. 

Ter herinnering, de applicator vergemakkelijkt het inbrengen van de maandelijkse anticonceptiemethode NuvaRing® (kan 
ook met Circlet® gebruikt worden) en biedt een alternatief voor het inbrengen van de ring met de vingers. Dit nieuw medisch 
hulpmiddel is eenvoudig te gebruiken en vergelijkbaar met een inbrenghuls voor een tampon.
De applicator kan onder meer een optie zijn voor vrouwen die nog geen ervaring hebben met vaginale anticonceptie en 
overwegen te starten met NuvaRing®. 

Vanaf 1 mei 2016 is de NuvaRing® applicator gratis beschikbaar bij uw groothandelaar.

Kijk voor een afbeelding van de NuvaRing® applicator in de bijlage van deze brief.

De applicator is geregistreerd als een medisch hulpmiddel, is gratis voor patiënten en wordt zonder voorschrift apart van de 
NuvaRing® verpakking geleverd. Eén applicatorverpakking bevat 3 exemplaren voor éénmalig gebruik.

NuvaRing® applicator 
CNK Code     3402-740
Publieksprijs     0 € 
Apothekersprijs   0 € 

Voor medische informatie kunt u contact opnemen met MSD op het nummer 02/373.43.95  
en via e-mail op het volgende adres : dpoc_belux@merck.com.

Voor meer informatie, gelieve de samenvatting van de kenmerken van NuvaRing® en Circlet® te raadplegen in het 
e-compendium van pharma.be http://www.ecompendium.be of op de website van het FAGG http://www.fagg-afmps.be/

Wij blijven steeds tot uw dienst voor verdere inlichtingen.

Met vriendelijke groeten,

Marc Tomas, M.D.
Medical Director
MSD Belgium BVBA

WOMN-1144923-0030  •  Date of last revision 04/2016



De NuvaRing® gebruikster

• Zoekt een betrouwbare methode waar ze niet meer elke dag aan hoeft te denken.
• Staat open voor andere methodes dan de pil

Voordelen NuvaRing®

• Gemak van één keer per maand1

• Lage dosis EE: slechts 15 μg EE / dag2

• Voorspelbare cycluscontrole3

• Hormoonopname via de vagina, geen first-pass effect1

Referenties
1. Smpc Nuvaring.
2. Van den Heuvel MW, van Bragt AJM, Alnabawy AKM, Kaptein MCJ. Comparison of ethinylestradiol pharmacokinetics in three hormonal contraceptive 
formulations: the vaginal ring, the transdermal patch and an oral contraceptive. Contraception. 2005;72(3):168-174.
3. Ahrendt H-J, Nisand I, Bastianelli C, et al. Efficacy, acceptability and tolerability of the combined contraceptive ring, NuvaRing, compared with an oral 
contraceptive containing 30 μg of ethinyl estradiol and 3 mg of drospirenone. Contraception. 2006;74(6):451-457.

Niet op ware grootte afgebeeld

Voorspelbare cycluscontrole
• Hormoonopname via de vagina, geen first-pass effect

Libère 0,120 mg/0,015 mg par jour

Niet op ware grootte afgebeeld



SAMENVATTING VAN DE PRODUKTKENMERKEN
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg per 24 uur, hulpmiddel voor vaginaal gebruik
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
NuvaRing bevat 11,7 mg etonogestrel en 2,7 mg ethinylestradiol. De ring heeft een gemiddelde afgifte van 0,120 mg etonogestrel en 0,015 mg 
ethinylestradiol per 24 uur, gedurende een periode van drie weken.
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.
3. FARMACEUTISCHE VORM
Hulpmiddel voor vaginaal gebruik.
NuvaRing is flexibel, transparant, kleurloos tot bijna kleurloos, en heeft een uitwendige diameter van 54 mm en een dwarsdoorsnede van 4 mm.
4. KLINISCHE GEGEVENS
4.1 Therapeutische indicaties
Anticonceptie
NuvaRing is bestemd voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De veiligheid en werkzaamheid zijn onderzocht bij vrouwen tussen de 18 en 40 
jaar.
Bij de beslissing om NuvaRing voor te schrijven moet rekening worden gehouden met de huidige risicofactoren van de individuele vrouw, in het 
bijzonder met de risicofactoren voor veneuze trombo-embolie (VTE) en hoe het risico op VTE met NuvaRing zich verhoudt tot het risico met 
andere gecombineerde hormonale anticonceptiva (zie rubrieken 4.3 en 4.4). 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
Dosering: 
Om de anticonceptieve werking van NuvaRing te bewerkstelligen, moet NuvaRing gebruikt worden volgens de instructies (zie ‘Hoe wordt Nuva-
Ring gebruikt’ en ‘Hoe te beginnen met NuvaRing’). 
Pediatrische patiënten: 
De veiligheid en werkzaamheid van NuvaRing bij adolescenten jonger dan 18 jaar zijn niet onderzocht. 
Wijze van toediening: 
Hoe wordt NuvaRing gebruikt 
NuvaRing kan door de vrouw zelf in de vagina worden ingebracht. De arts dient de vrouw te instrueren hoe NuvaRing ingebracht en verwijderd 
moet worden. Voor het inbrengen van de ring kan de vrouw een houding kiezen die zij het meest prettig vindt, bijvoorbeeld staand met één 
been omhoog, gehurkt, of liggend. NuvaRing moet worden samengedrukt en hoog in de vagina worden ingebracht totdat de ring comfortabel 
zit. Een optioneel alternatief is om de ring in te brengen met de NuvaRing Applicator die apart geleverd wordt. De NuvaRing Applicator is niet in 
alle landen verkrijgbaar. De exacte locatie in de vagina is niet belangrijk voor de anticonceptieve werking van de ring (zie afbeeldingen 1-4). 
Als NuvaRing ingebracht is (zie ‘Hoe beginnen met NuvaRing’) dient de ring gedurende een periode van drie weken onafgebroken in de vagina 
te blijven. Het is een goede gewoonte voor de vrouw om regelmatig de aanwezigheid van NuvaRing te verifiëren. Als NuvaRing uit de vagina 
raakt, dient de vrouw de instructies te volgen als beschreven in rubriek 4.2 ‘Wat te doen als de ring tijdelijk uit de vagina is geweest’ (voor meer 
informatie, zie ook rubriek 4.4 ‘Expulsie’). Na deze drie weken moet de ring worden verwijderd op dezelfde dag als waarop de ring werd inge-
bracht. Na een ringvrije periode van een week moet een nieuwe ring ingebracht worden (bijvoorbeeld, als NuvaRing op een woensdag om on-
geveer 22.00 u wordt ingebracht moet de ring drie weken later op woensdag om ongeveer 22.00 u weer verwijderd worden. De woensdag daar-
op moet een nieuwe ring ingebracht worden). NuvaRing kan verwijderd worden door de wijsvinger door de ring te haken of door de ring tussen 
wijs- en middelvinger te pakken en deze er dan uit te trekken (zie afbeelding 5). De ring moet na gebruik terug in het sachet worden gedaan 
(buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden) en worden afgevoerd als aangegeven in rubriek 6.6. Twee tot drie dagen na het verwij-
deren van NuvaRing begint gewoonlijk een onttrekkingsbloeding, die mogelijk nog niet voorbij is op de dag dat een nieuwe ring ingebracht 
moet worden. 
Hoe te beginnen met NuvaRing 
Geen hormonaal anticonceptivum in de voorafgaande cyclus 
NuvaRing dient op de eerste dag van de natuurlijke cyclus te worden ingebracht (dat is op de eerste dag van de menstruatie). Het is ook moge-
lijk om op de tweede tot vijfde dag te beginnen maar in dat geval wordt aangeraden om tijdens de eerste 7 dagen van de eerste cyclus waarin 
NuvaRing wordt gebruikt aanvullend een barrièremiddel te gebruiken. 
Overschakelen van een ander combinatie hormonaal anticonceptivum 
De vrouw moet NuvaRing uiterlijk inbrengen op de dag na de gebruikelijke tabletvrije of pleistervrije periode, of na inname van de laatste place-
botablet van het voorafgaande combinatie hormonaal anticonceptivum. 
Indien de vrouw haar vorige methode consequent en correct heeft toegepast en het redelijkerwijs zeker is dat zij niet zwanger is, mag ze boven-
dien op iedere dag van de cyclus van haar vorige combinatie hormonaal anticonceptivum overschakelen op NuvaRing. 
In geen geval mag de hormoonvrije periode van haar vorige methode verlengd worden tot voorbij de aanbevolen duur. 
Overschakelen van een progestageenmethode (minipil, injectiepreparaat of implantaat) of van een progestageenafgevend intra-uterien 
systeem (IUS) 
De vrouw mag overschakelen van de minipil wanneer zij wil (van een implantaat of de IUS op de dag van verwijdering en van een injectieprepa-
raat op de dag waarop de volgende injectie zou moeten worden gegeven), maar in al deze gevallen moet tijdens de eerste 7 dagen van Nuva-
Ring gebruik aanvullend een barrièremiddel worden gebruikt. 
Na een abortus in het eerste trimester 
De vrouw kan direct beginnen; in dit geval hoeven geen aanvullende anticonceptieve maatregelen te worden genomen. Als onmiddellijk star-
ten niet wenselijk is moet de vrouw het advies volgen zoals beschreven onder ‘Geen hormonaal anticonceptivum in de voorafgaande cyclus’. De 
vrouw moet dan wel geadviseerd worden om in de tussentijd een andere anticonceptiemethode te gebruiken. 
Na een bevalling of na een abortus in het tweede trimester 
Voor vrouwen die borstvoeding geven: zie rubriek 4.6. 
Aangeraden wordt om te starten tijdens de vierde week na de partus of na een abortus in het tweede trimester. Als een vrouw later begint, dan 
wordt aangeraden om tijdens de eerste 7 dagen aanvullend een barrièremiddel te gebruiken. Mocht in deze situatie inmiddels geslachtsge-
meenschap hebben plaatsgevonden, dan moet eerst een eventuele zwangerschap worden uitgesloten of moet de eerste menstruatie worden 
afgewacht voordat de vrouw met NuvaRing begint. 
Afwijkingen van het aanbevolen gebruik 
De anticonceptieve werking en de cycluscontrole kunnen verminderd zijn als de vrouw van het aanbevolen gebruik afwijkt. Om vermindering 
van de anticonceptieve werking te voorkomen kan bij afwijkend gebruik het volgende advies gegeven worden: 
• Wat te doen bij een te lange ringvrije periode 
De vrouw moet een nieuwe ring inbrengen zodra ze er aan denkt. Gedurende 7 dagen moet aanvullend een barrièremiddel, zoals een con-
doom, worden gebruikt. Als in de ringvrije periode geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden dan moet rekening gehouden worden met 
een mogelijke zwangerschap. Hoe langer de ringvrije periode, hoe groter de kans op een zwangerschap. 
• Wat te doen als de ring tijdelijk uit de vagina is geweest 
NuvaRing dient gedurende een periode van drie weken onafgebroken in de vagina te blijven. Mocht de ring toch uit de vagina raken, dan kan 
deze worden afgespoeld met koud tot handwarm water (niet heet) en dient deze direct te worden teruggeplaatst. 
Als NuvaRing korter dan 3 uur uit de vagina is geweest, dan is de anticonceptieve werking van de ring niet verminderd. De vrouw moet de ring 
zo snel mogelijk opnieuw inbrengen, maar uiterlijk binnen 3 uur. 
Als de ring in de 1e of 2e week van de 3-weekse gebruiksperiode langer dan 3 uur uit de vagina is geweest, of wanneer dit vermoed wordt, dan 
kan de anticonceptieve werking van de ring verminderd zijn. De vrouw moet de ring opnieuw inbrengen zodra zij er aan denkt. Daarnaast moet 
zij aanvullend een barrièremiddel zoals een condoom gebruiken totdat de ring minstens 7 dagen aaneengesloten in de vagina heeft gezeten. 
Hoe langer NuvaRing buiten de vagina is geweest en hoe dichter dit bij de normale ringvrije periode plaatsvond, hoe groter het risico op zwan-
gerschap is. 
Als de ring in de 3e week van de 3-weekse gebruiksperiode langer dan 3 uur uit de vagina is geweest, of wanneer dit vermoed wordt, dan kan 
de anticonceptieve werking van de ring verminderd zijn. De vrouw dient de betreffende ring niet meer te gebruiken en één van de volgende 
twee adviezen op te volgen: 
1. Breng onmiddellijk een nieuwe ring in. 
Het inbrengen van een nieuwe ring betekent de start van een volgende 3-weekse gebruiksperiode. De vrouw ondervindt mogelijk geen ont-
trekkingsbloeding, maar tijdens het gebruik van de nieuwe ring kan een doorbraakbloeding of spotting optreden. 
2. Wacht de onttrekkingsbloeding af en breng een nieuwe ring in binnen 7 dagen (7 x 24 uur) nadat de vorige ring verwijderd of uit de vagina 
geraakt is.  
Let op, deze mogelijkheid dient alleen gekozen te worden wanneer de ring in de voorafgaande 7 dagen onafgebroken gebruikt is. 
• Wat te doen bij te lang ring gebruik 



Hoewel dit niet het aangeraden gebruik is, is, zolang de ring tot maximaal 4 weken gebruikt wordt, de anticonceptieve werking van NuvaRing 
nog steeds adequaat. De vrouw kan gewoon een ringvrije periode van 1 week aanhouden en vervolgens een nieuwe ring inbrengen. Als Nuva-
Ring langer dan 4 weken gebruikt wordt, dan is de anticonceptieve werking van de ring mogelijk verminderd. Voordat een nieuwe ring wordt 
ingebracht moet een zwangerschap worden uitgesloten. 
Als de vrouw zich niet aan het aanbevolen gebruik heeft gehouden en vervolgens geen onttrekkingsbloeding heeft in de daarop volgende 
ringvrije periode, moet een zwangerschap worden uitgesloten voordat een nieuwe NuvaRing wordt ingebracht. 
De maandelijkse bloeding uitstellen of blijvend naar een andere dag verplaatsen 
Indien het in uitzonderlijke gevallen nodig is een maandelijkse bloeding uit te stellen, kan de vrouw zonder ringvrije periode starten met een 
nieuwe ring. De volgende ring kan weer drie weken gebruikt worden. Tijdens het verlengde gebruik (het zogenaamde doorringen) kan er enig 
bloedverlies optreden (doorbraakbloeding of ‘spotting’). Het gebruik van NuvaRing kan weer gewoon voortgezet worden na de gebruikelijke 
ringvrije periode van 1 week. 
Als een vrouw de begindag van haar menstruatie blijvend wil veranderen kan ze haar ringvrije periode verkorten met zoveel dagen als ze wil. 
Hoe korter de ringvrije periode, hoe groter de kans dat ze geen onttrekkingsbloeding zal hebben, en dat er een doorbraakbloeding of spotting 
optreedt tijdens het gebruik van de volgende ring. 
4.3 Contra-indicaties 
Gecombineerde hormonale anticonceptiva mogen in de volgende situaties niet worden gebruikt. 
Als een van deze aandoeningen voor het eerst optreedt tijdens het gebruik van NuvaRing dan moet de ring onmiddellijk worden verwijderd. 
• Aanwezigheid van of risico op veneuze trombo-embolie (VTE) 
  > Veneuze trombo-embolie – bestaande VTE (bij antistollingsmiddelen) of eerder doorgemaakte VTE (bijv. diepe veneuze trombose [DVT] of 
longembolie [PE]) 
  > Bekende erfelijke of verworven predispositie voor veneuze trombo-embolie, bijvoorbeeld APC-resistentie, (waaronder factor V-Leiden), an-
titrombine-III-deficiëntie, proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie 
  > Zware operatie met langdurige immobilisatie (zie rubriek 4.4) 
  > Een hoog risico op veneuze trombo-embolie door de aanwezigheid van meerdere risicofactoren (zie rubriek 4.4) 
• Aanwezigheid van of risico op arteriële trombo-embolie (ATE) 
  > Arteriële trombo-embolie – bestaande arteriële trombo-embolie, eerder doorgemaakte arteriële trombo-embolie (bijv. myocardinfarct) of 
prodromale aandoening (bijv. angina pectoris) 
  > Cerebrovasculaire ziekte – bestaande beroerte, eerder doorgemaakte beroerte of prodromale aandoening (bijv. transient ischaemic attack 
(TIA)) 
  > Bekende erfelijke of verworven predispositie voor arteriële trombo-embolie, bijvoorbeeld hyperhomocysteïnemie en antifosfolipiden-anti-
stoffen (anticardiolipine-antistoffen, lupusanticoagulans) 
  > Voorgeschiedenis van migraine met focale neurologische symptomen 
  > Een hoog risico op arteriële trombo-embolie als gevolg van meerdere risicofactoren (zie rubriek 4.4) of door de aanwezigheid van een ernsti-
ge risicofactor, zoals: 
      - diabetes mellitus met vasculaire symptomen 
      - ernstige hypertensie 
      - ernstige dislipoproteïnemie 
• Bestaande of eerder doorgemaakte pancreatitis geassocieerd met ernstige hypertriglyceridemie. 
• Bestaande of eerder doorgemaakte ernstige leveraandoening zolang de leverfunctiewaarden niet genormaliseerd zijn. 
• Bestaande levertumor (goed - of kwaadaardig) of een anamnese hiervan. 
• Aanwezigheid of vermoeden van geslachtshormoonafhankelijke maligne aandoeningen van de geslachtsorganen of de mammae. 
• Vaginale bloedingen waarvan de oorzaak niet is vastgesteld. 
• Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 
4.8 Bijwerkingen 
Ongewenste effecten die in het klinische onderzoek het meest frequent (door 5-6% van de vrouwen) zijn gerapporteerd zijn hoofdpijn, vaginale 
infecties en vaginale afscheiding. 
Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen 
Er is een verhoogd risico waargenomen op arteriële en veneuze trombotische en trombo-embolische voorvallen, waaronder myocardinfarct, 
beroerte, transiënte ischemische aanvallen, veneuze trombose en longembolie bij vrouwen die gecombineerde hormonale anticonceptiva ge-
bruikten. Hier wordt in rubriek 4.4 dieper op ingegaan. 
Bijwerkingen die gerapporteerd zijn in klinische studies, observationele studies, of tijdens postmarketing toezicht met NuvaRing zijn vermeld in 
de onderstaande tabel. De meest aangewezen MedDRA-term om een bepaalde bijwerking te beschrijven is vermeld.  
Alle bijwerkingen zijn gerangschikt volgens systeem/orgaanklasse en frequentie; vaak (≥1/100 en <1/10), soms (≥1/1.000 tot <1/100), zelden 
(≥1/10 000 tot <1/1.000), en onbekend (onmogelijk om een exacte frequentie te bepalen uit de beschikbare data). 
Systeem/orgaanklasse 
Infecties en parasitaire aandoeningen: Vaak: vaginale infectie; Soms: cervicitis, cystitis, urineweginfectie. 
Immuunsysteem aandoeningen: Onbekend1 : overgevoeligheid. 
Voedings- en stofwisselings stoornissen: Soms: gestimuleerde eetlust. 
Psychische stoornissen: Vaak: depressie, verminderd libido; Soms: affectie labiliteit, veranderde stemming, stemmings wisselingen. 
Zenuwstelsel aandoeningen: Vaak: hoofdpijn, migraine; Soms: duizeligheid, hypo-esthesie. 
Oogaan doeningen: Soms: visuele stoornis. 
Bloedvat aandoeningen: Soms: opvlieger; Zelden: Veneuze trombo-embolie, arteriële trombo-embolie. 
Maagdarmstel sel aandoeningen: Vaak: buikpijn, misselijkheid; Soms: abdominale distensie, diarree, braken, constipatie.
Huid- en onderhuid aandoeningen: Vaak: acne; Soms: alopecia, eczeem, pruritus, huiduitslag; Onbekend1 : chloasma urticaria. 
Skeletspier stelsel- en bindweefsel aandoeningen: Soms: rugpijn, spierspasmen, pijn in extremiteit. 
Nier- en urineweg aandoeningen: Soms: dysurie, dringende urinelozing, pollakisurie. 
Voortplantings stelsel- en borstaan doenin gen: Vaak: borstgevoeligheid, genitale pruritus, dysmenorroe, pijn in de onderbuik, vaginale afschei-
ding; Soms: amenorroe, gevoelige borsten, borstvergroting, borstgezwel, cervicale poliep, coïtale bloeding, dyspareunie, ectropion van de 
cervix, fibrocystische borstziekte, menorragie, metrorragie, bekkenongemak, premenstrueel syndroom, baarmoeder spasme, vaginaal brandend 
gevoel, vaginale geur, vaginale pijn, vulvovaginaal ongemak, vulvovaginale droogte;  Zelden: Galactorroe; Onbekend1 : penis aandoeningen bij 
partner. 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaats stoornissen: Soms: vermoeidheid, prikkelbaarheid, malaise, oedeem, gevoel van vreemd lichaam. 
Onderzoeken: Vaak: gewichtstoename; Soms: bloeddruk verhoogd. 
Letsels, intoxicaties en verrichtings complicaties: Vaak: ongemak ten gevolge van medisch hulpmiddel, uitgedreven vaginaal anticonceptief 
hulpmiddel; Soms: complicatie ten gevolge van anticonceptief hulpmiddel, hulpmiddelbreuk.
1 Ongewenste effecten die spontaan gemeld zijn.
Hormoongevoelige tumoren (bijvoorbeeld levertumoren, borstkanker) zijn gerapporteerd in verband met gebruik van gecombineerde hormo-
nale anticonceptiva. Voor meer informatie zie rubriek 4.4. 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voor-
delen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoe-
delijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: voor België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidspro-
ducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel (website: www.fagg.be, e-mail: adversedrugreactions@
fagg-afmps.be).
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Nieuwe campagne gericht op kinderen en jongeren

Telefonische hulplijn 1712
Er is zopas een nieuwe campagne 
gestart om het nummer 1712 meer 
bekendheid te geven bij kinderen en 
jongeren. Via affiches, Facebook en 
andere sociale mediakanalen worden 
kinderen en jongeren aangespoord 
om contact op te nemen met 1712 
als zij geconfronteerd worden met 
geweldsituaties. 

1712 is de telefonische hulplijn waar 
iedere burger terechtkan om te spreken 
over elke vorm van geweld (geweld 
binnen of buiten het gezin, recent of lang 
geleden, als dader, slachtoffer of 
getuige) voor volwassenen en kinderen 
en voor het melden van 
kindermishandeling.

De voorbije jaren zijn verschillende 
campagnes opgezet -  vaak gericht naar 
specifieke doelgroepen - om hen aan te 
spreken én 1712 (gericht) bekender te 
maken. Dat is niet zonder resultaat 
gebleven. In 2013 ontving 1712 3.250 
oproepen, in 2014 en 2015 steeg dit 
aantal naar resp. 4.676 en 4.707.

Met de nieuwe campagne willen de 
organisatoren 1712 toegankelijker en 
bekender maken voor kinderen en 
jongeren. Ook zij kunnen terecht bij 1712 
als ze willen praten over geweld-
situaties, zoals bv. extreme jaloezie, 
gevechten tussen broers en zussen, 
pesterijen in milde en zware vorm, 
nieuwe vormen zoals cyberpesten en 
sexting, regelrechte kinder-
mishandeling, verwaarlozing,...

“1712 wil als hulplijn voor wie vragen heeft 
over misbruik, geweld of kinder-
mishandeling naast volwassenen ook zo 
laagdrempelig mogelijk toegankelijk zijn 
voor kinderen en jongeren. Het is belangrijk 
dat zij weten waar ze terechtkunnen met 
hun vragen en meldingen van geweld. Met 
deze campagne willen we kinderen en 
jongeren uitnodigen om contact op te 
nemen en te praten over geweld, en geweld 
ook te melden. Hun stem is heel belangrijk 
in het voorkomen, de aanpak en de 
opvolging van deze problematiek. 1712 
moet voor kinderen en jongeren een 

ondersteuning zijn”, aldus Vlaams minister 
van Welzijn, Volks gezondheid en Gezin Jo 
Vandeurzen.

Concreet worden er twee nieuwe websites 
gelanceerd. Wie naar www.1712.be surft, 
komt terecht op een portaalpagina waar 
kinderen, jongeren of volwassenen een 
keuze kunnen maken. De eerste site is 
gericht op kinderen tot 13 jaar. De 
jongerensite richt zich tot jongeren van 
13 tot 18 jaar. Er is getracht om de 
drempel zo laag mogelijk te houden 
zodat ze de nodige informatie terug 
kunnen vinden.

Er wordt verder ingezet op sociale media 
zoals Facebook om de campagne bekend 
te maken. Er worden ook affiches 
verspreid in scholen, sportcentra, 
bibliotheken,...

De hulplijn 1712 wordt bemand door 
hulpverleners van de centra algemeen 
welzijnswerk en de vertrouwenscentra 
kindermishandeling. Een slachtoffer of 
dader kan er zijn verhaal brengen, krijgt 
er informatie, advies, of een gerichte 
doorverwijzing.

Info: 1712 is elke werkdag, van maandag tot 
vrijdag, van 9 tot 17 uur bereikbaar. Bellen 
naar 1712 is gratis en wordt niet op de 
telefoonrekening vermeld. Voor wie zijn 
verhaal liever neerschrijft, is 1712 ook per 
mail bereikbaar, en dit via de website 
www.1712.be. Dat kan uiteraard anoniem.

Affiches kunnen besteld worden via 
www.vlaanderen.be/publicaties



NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Tecfi dera 120 mg maagsapresistente capsules, hard.Tecfi dera 240 mg maagsapresisten-
te capsules, hard. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Tecfi dera 120 mg capsule Elke capsule bevat 
120 mg dimethylfumaraat. Tecfi dera 240 mg capsule Elke capsule bevat 240 mg dimethylfumaraat. Voor de volledige lijst 
van hulpstoff en, zie SKP rubriek 6.1. FARMACEUTISCHE VORM Maagsapresistente capsule, hard Tecfi dera 120 mg capsu-
le Groen-witt e maagsapresistente capsule, hard, bedrukt met ‘BG-12 120 mg’. Tecfi dera 240 mg capsule Groene maagsa-
presistente capsule, hard, bedrukt met ‘BG-12 240 mg’. THERAPEUTISCHE INDICATIES Tecfi dera is geïndiceerd voor de 
behandeling van volwassen pati ënten met relapsing-remitti  ng multi pele sclerose (zie SKP rubriek 5.1 voor belangrijke in-
formati e over de populati es waarvoor werkzaamheid is vastgesteld). DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING De behan-
deling dient te worden geïniti eerd onder toezicht van een arts met ervaring in het behandelen van de ziekte. Dosering De 
startdosering is 120 mg twee maal per dag. Na 7 dagen wordt de dosis verhoogd tot de aanbevolen dosis van 240 mg twee 
maal per dag. Een ti jdelijke verlaging van de dosis tot 120 mg twee maal per dag kan het optreden van fl ushing en 
maag-darmbijwerkingen verminderen. De aanbevolen dosis van 240 mg twee maal per dag dient binnen 1 maand te 
worden hervat. Tecfi dera dient met voedsel te worden ingenomen (zie SKP rubriek 5.2). Voor pati ënten die fl ushing of 
maag-darmbijwerkingen ondervinden, mag Tecfi dera met voedsel worden ingenomen om de verdraagbaarheid te verbe-
teren (zie SKP rubriek 4.4, 4.5 en 4.8). Ouderen In klinische studies met Tecfi dera was er beperkte blootstelling aan pati -
enten van 55 jaar of ouder, en was het aantal deelnemende pati ënten van 65 jaar of ouder te laag om te bepalen of deze 
anders reageren dan jongere pati ënten (zie SKP rubriek 5.2). Op basis van het werkingsmechanisme van de werkzame stof 
zijn er geen theoreti sche re-
denen om de dosis voor ou-
deren aan te passen. Nier- en 
leverfuncti estoornissen Tecfi -
dera is niet onderzocht in 
pati ënten met nier- of lever-
functi estoornissen. Op basis 
van klinische farmacologi-
sche studies is geen aanpas-
sing van de dosis vereist (zie 
SKP rubriek 5.2). Bij het be-
handelen van pati ënten met 
ernsti ge nier- of leverfunc-
ti estoornissen moet met 
voorzichti gheid worden ge-
handeld (zie SKP rubriek 4.4). 
Pediatrische pati ënten De 
veiligheid en werkzaamheid 
van Tecfi dera bij kinderen en 
adolescenten van 10 tot 18 
jaar zijn niet vastgesteld. Er 
zijn geen gegevens beschik-
baar. Er is geen relevant ge-
bruik van Tecfi dera bij kinde-
ren jonger dan 10 jaar voor 
de indicati e relapsing-remit-
ti ng multi pele sclerose. Wij-
ze van toediening Voor oraal 
gebruik. De capsule of diens 
inhoud mag niet worden fi jn-
gemaakt, verdeeld, opgelost, 
gezogen of gekauwd, aange-
zien de maagzuurbestendige 
omhulling van de microta-
blett en het irriteren van de 
darm voorkomt. CON-
TRA-INDICATIES Overge-
voeligheid voor de werkza-
me stof of voor één van de in 
SKP rubriek 6.1 vermelde 
hulpstoff en. BIJWERKIN-
GEN Samenvatti  ng van het 
veiligheidsprofi el De meest 
voorkomende bijwerkingen 
(incidenti e ≥10%) bij pati ën-
ten behandeld met Tecfi dera 
waren fl ushing en 
maag-darmbijwerkingen 
(d.w.z. diarree, misselijkheid, 
buikpijn, pijn in de boven-
buik). Flushing en 
maag-darmbijwerkingen tre-
den vaak op aan het begin 
van de behandeling (voorna-
melijk gedurende de eerste 
maand), en bij pati ënten die 
fl ushing en maag-darmbij-
werkingen ervaren, kunnen 
deze voorvallen zo nu en dan 
blijven optreden gedurende 
de gehele behandeling met 
Tecfi dera. De meest frequent 
gemelde bijwerkingen die 
tot stopzetti  ng leidden (inci-
denti e >1%) bij met Tecfi dera 
behandelde pati ënten waren 
fl ushing (3%) en maag-darm-
bijwerkingen (4%). In place-
bogecontroleerde en onge-
controleerde klinische stu-
dies hebben in totaal 2468 
pati ënten Tecfi dera gekregen 
en zijn gedurende maximaal 
4 jaar gevolgd; de algehele 
blootstelling was equivalent 
aan 3588 persoonsjaren. On-
geveer 1056 pati ënten heb-
ben meer dan 2 jaar behan-
deling met Tecfi dera gekre-
gen. De ervaringen uit onge-
controleerde klinische stu-
dies zijn consistent met de 
ervaringen uit placeboge-
controleerde klinische stu-
dies. Samenvatti  ng van bij-
werkingen in tabelvorm Bij-
werkingen die frequenter 
werden gemeld bij pati ënten 
behandeld met Tecfi dera dan 
bij pati ënten behandeld met 
placebo zijn in onderstaande 
tabel vermeld. Deze gege-
vens werden ontleend aan 
twee fase 3, placebogecon-
troleerde, dubbelblinde kli-
nische kernstudies met in to-
taal 1529 met Tecfi dera be-
handelde pati ënten, gedu-
rende maximaal 24 maanden, met een algehele blootstelling van 2371 persoonsjaren (zie SKP rubriek 5.1). De in onder-
staande tabel beschreven frequenti es zijn gebaseerd op 769 pati ënten die twee maal per dag met 240 mg Tecfi dera 
werden behandeld en 771 pati ënten die met placebo werden behandeld. De bijwerkingen zijn gerangschikt naar sys-
teem/orgaanklasse volgens de MedDRA gegevensbank. De frequenti e van onderstaande bijwerkingen wordt als volgt 
aangeduid: Zeer vaak (≥1/10) Vaak (≥1/100, <1/10) Soms (≥1/1.000, <1/100) Zelden (≥1/10.000, <1/1.000) Zeer zelden 
(<1/10.000) Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).  MedDRA Systeem/orgaanklasse. Bij-
werking. Frequenti ecategorie. Infecti es en parasitaire aandoeningen : Vaak : Gastro-enteriti s. Niet bekend : Progressieve 
multi focale leuko-encefalopathie (PML). Bloed- en lymfestelselaandoeningen : Vaak : Lymfopenie, Leukopenie. Immuun-
systeemaandoeningen : Soms : Overgevoeligheid. Zenuwstelselaandoeningen : Vaak : Brandend gevoel. Bloedvataandoe-
ningen : Zeer vaak : Flushing.Vaak : Opvlieger. Maagdarmstelselaandoeninge :Zeer vaak : Diarree.Zeer vaak : Misselijkheid, 
Pijn in de bovenbuik, Buikpijn. Vaak : Braken, Dyspepsie, Gastriti s, Maag-darmstoornis. Huid- en onderhuidaandoeningen: 
Vaak : Pruritus, Uitslag, Erytheem.Nier- en urinewegaandoeningen : Vaak : Proteïnurie. Algemene aandoeningen en toe-
dieningsplaatsstoornissen : Vaak : Warm aanvoelen. Onderzoeken : Zeer vaak : Ketonen in de urine. Vaak : Albumine 
aanwezig in de urine, Aspartaat-aminotransferase verhoogd, Alanine-aminotransferase verhoogd, Aantal witt e bloedcel-
len verlaagd. Beschrijving van een geselecteerd aantal bijwerkingen Flushing In de placebogecontroleerde studies was de 
incidenti e van fl ushing (34% versus 4%) en opvliegers (7% versus 2%) hoger bij pati ënten die met Tecfi dera werden behan-
deld vergeleken bij die met placebo waren behandeld. Flushing wordt meestal beschreven als roodheid of opvliegers, 
maar kan ook warmte, roodheid, jeuk en brandend gevoel omvatt en. Flushing komt vaak aan het begin van de behande-
ling voor (voornamelijk gedurende de eerste maand) en bij pati ënten die fl ushing ondervinden kan dit ti jdens de gehele 
behandeling met Tecfi dera met tussenpozen blijven optreden. Bij pati ënten met fl ushing had de meerderheid fl ushingver-

schijnselen die qua ernst licht of mati g waren. In totaal is 3% van de met Tecfi -
dera behandelde pati ënten gestopt met de behandeling wegens fl ushing. De 
incidenti e van ernsti ge fl ushing, die kan worden gekarakteriseerd door gegene-
raliseerd erytheem, uitslag en/of pruritus, werd waargenomen bij minder dan 
1% van de met Tecfi dera behandelde pati ënten (zie SKP rubrieken 4.2, 4.4 en 
4.5). Maag-darmbijwerkingen De incidenti e van maag-darmbijwerkingen (bijv. 
diarree [14% versus 10%], misselijkheid [12% versus 9%], pijn in de bovenbuik 
[10% versus 6%], buikpijn [9% versus 4%], braken [8% versus 5%] en dyspepsie 
[5% versus 3%]) was hoger bij pati ënten behandeld met Tecfi dera vergeleken 
met pati ënten behandeld met placebo. Maag-darmbijwerkingen komen vaak 
aan het begin van de behandeling voor (voornamelijk gedurende de eerste 
maand) en bij pati ënten die maag-darmbijwerkingen ondervinden kan dit gedurende de gehele behandeling met Tecfi de-
ra met tussenpozen blijven optreden. Bij de meeste pati ënten die maag-darmbijwerkingen ervoeren, waren deze licht tot 
mati g van ernst. Vier procent (4%) van met Tecfi dera behandelde pati ënten heeft  de behandeling stopgezet wegens 
maag-darmbijwerkingen. De incidenti e van ernsti ge maag-darmbijwerkingen, waaronder gastro-enteriti s en gastriti s, 
werd waargenomen bij 1% van de met Tecfi dera behandelde pati ënten (zie SKP rubriek 4.2). Levertransaminasen In place-
bogecontroleerde studies werden sti jgingen van levertransaminasen waargenomen. De meerderheid van pati ënten met 

een sti jging had levertransa-
minasen die <3 keer zo hoog 
waren als de bovenste limiet 
van normaal (ULN). De toe-
genomen incidenti e van sti j-
gingen van levertransamina-
sen bij de met Tecfi dera be-
handelde pati ënten vergele-
ken met placebo werd voor-
namelijk waargenomen ge-
durende de eerste 6 maan-
den van behandeling. Sti jgin-
gen in respecti evelijk alani-
ne-aminotransferase en as-
partaat-aminotransferase 
≥3 keer ULN werden waarge-
nomen bij 5% en 2% van de 
met placebo behandelde pa-
ti ënten en bij 6% en 2% van 
de met Tecfi dera behandelde 
pati ënten. Er waren geen 
sti jgingen in transaminasen 
≥3 keer ULN met gelijkti jdige 
sti jgingen in totale bilirubine 
>2 keer ULN. Stopzetti  ng we-
gens verhoogde levertransa-
minasen bedroeg <1% en 
was vergelijkbaar bij pati ën-
ten behandeld met Tecfi dera 
of placebo. Nierbijwerkingen 
In placebogecontroleerde 
studies was de incidenti e van 
proteïnurie hoger bij pati ën-
ten behandeld met Tecfi dera 
(9%) vergeleken met die be-
handeld met placebo (7%). 
De algehele incidenti e van 
nier- en urinebijwerkingen 
was vergelijkbaar voor met 
Tecfi dera en met placebo be-
handelde pati ënten. Er wa-
ren geen meldingen van ern-
sti g nierfuncti everlies. Bij 
urineonderzoek was het per-
centage pati ënten met pro-
teïnewaarden van 1+ of ho-
ger vergelijkbaar voor met 
Tecfi dera (43%) en met 
placebo (40%) behandelde 
pati ënten. Laboratorium-
waarnemingen van proteïnu-
rie waren doorgaans niet 
progressief. Vergeleken met 
de met placebo behandelde 
pati ënten werd waargeno-
men dat de geschatt e glome-
rulaire fi ltrati esnelheid 
(eGFR) bij de met Tecfi dera 
behandelde pati ënten steeg, 
waaronder ook bij pati ënten 
met 2 achtereenvolgende 
voorvallen van proteïnurie 
(≥1+). Hematologische bij-
werkingen In de placeboge-
controleerde studies hadden 
de meeste pati ënten (>98%) 
normale lymfocytwaarden 
voordat de behandeling 
werd geïniti eerd. Bij behan-
deling met Tecfi dera nam het 
gemiddelde aantal lymfocy-
ten gedurende het eerste 
jaar af en bleef daarna sta-
biel. Gemiddeld nam het 
aantal lymfocyten met onge-
veer 30% af t.o.v. baseline. 
Het gemiddelde en mediane 
aantal lymfocyten bleef bin-
nen de normale limieten. 
L y m f o c y t e n a a n t a l l e n 
<0,5x109/l werden waarge-
nomen bij <1% van pati ënten 
behandeld met placebo en 
6% van pati ënten behandeld 
met Tecfi dera. Een lymfocy-
tenaantal <0,2x109/l werd 
waargenomen bij 1 pati ënt 
behandeld met Tecfi dera en 
bij geen pati ënten behan-
deld met placebo. De inci-
denti e van infecti es 
(58% versus 60%) en ernsti ge 
infecti es (2% versus 2%) was 
vergelijkbaar bij pati ënten 
behandeld met placebo of 
Tecfi dera. Een toegenomen 
incidenti e van infecti es en 
ernsti ge infecti es werd niet 

waargenomen bij pati ënten met een lymfocytenaantal <0,8x109/l of <0,5x109/l. PML heeft  zich voorgedaan in de context 
van ernsti ge en langdurige lymfopenie (zie SKP rubriek 4.4). Een ti jdelijke toename in het gemiddelde aantal eosinofi elen 
werd gedurende de eerste 2 maanden van de behandeling waargenomen. Laboratoriumafwijkingen In de placebogecon-
troleerde studies werden meer urineketonen (1+ of groter) gemeten bij pati ënten behandeld met Tecfi dera (45%) verge-
leken met die behandeld met placebo (10%). In klinische studies werden geen ongewenste klinische gevolgen waargeno-
men. 1,25-dihydroxyvitamine D-gehaltes namen af bij de met Tecfi dera behandelde pati ënten vergeleken met placebo 
(mediaan percentage afname t.o.v. de uitgangswaarde na 2 jaar was 25% versus 15%) en parathyroïdhormoon (PTH)-ge-
haltes namen toe bij de met Tecfi dera behandelde pati ënten vergeleken met placebo (mediaan percentage toename t.o.v. 
de uitgangswaarde na 2 jaar was 29% versus 15%). De gemiddelde waarden voor beide parameters bleven binnen het 
normale bereik. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelati ng van het geneesmiddel vermoe-
delijke 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 bijwerkin-
gen te melden via: België Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilanti e EU-
ROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be e-mail: adversedrugreacti ons@fagg-afmps.
be Nederland Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR 
HET IN DE HANDEL BRENGEN Biogen Idec Ltd Innovati on House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire SL6 4AY Verenigd 
Koninkrijk NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/13/837/001 EU/1/13/837/002 
EU/1/13/837/003 DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste ver-
lening van de vergunning: 30 januari 2014 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 12/2015 AFLEVERINGSWIJZE: ge-
neesmiddel op medisch voorschrift . 
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Sensoa-campagne

‘Ik Weet Wat Ik Doe’
‘Ik Weet Wat Ik Doe’ is de slogan 
van de campagne waarmee Sensoa 
de komende jaren homomannen 
wil sensibiliseren over seksuele 
gezondheid. Dat gebeurt aan de hand 
van filmclips en affiches waarin 
homomannen getuigen. Het gaat daarbij 
over hiv en veilige seks, maar ook 
over andere gezondheidsproblemen 
en uitdagingen waarmee homo’s 
geconfronteerd worden. 

‘Ik Weet Wat Ik Doe’ zal jaarlijks van 
thema wisselen. Dit jaar staan ‘relaties’ 
centraal. De helft van de Vlaamse 
homomannen heeft een vaste partner, 
de andere helft is er naarstig naar op 
zoek. Maar tegelijk hebben veel mannen 
ook occasionele seksuele contacten. 
Sommige mannen maken duidelijke 
afspraken met de vaste partner over 
seks buiten de relatie. Maar dat ligt vaak 
moeilijk en onhaalbare of onduidelijke 
afspraken tussen relatiepartners 
kunnen tot risico’s leiden. Wellicht vindt 

de helft van de nieuwe infecties met hiv 
plaats tussen vaste (seks)partners, 
stellen onderzoekers. Stoppen met 
condooms zonder vooraf te testen en 
het niet nakomen van afspraken over 
(onbeschermde) seks met andere 
mannen gelden hierbij als belangrijkste 
risico’s.

De eerste twee affiches en filmpjes van 
de campagne gaan over ‘testen voor het 
condoom weggelaten wordt met de 
vaste partner’. Sensoa werkte daarvoor 
samen met de jongerenvereniging Wel 
Jong Niet Hetero. Op de campagnesite 
www.mannenseks.be/ikweetwatikdoe 
kunnen hun getuigenissen bekeken en 
gelezen worden. De drie volgende 
affiches en filmpjes zullen handelen 
over ‘goede afspraken maken met de 
vaste partner over seks met andere 
mannen’.

Info: www.mannenseks.be/ikweetwatikdoe; 
www.sensoa.be

De affiches zijn te zien in het homo-
uitgaansleven. Daarnaast verschijnen 
banners op websites en advertenties in gay 
magazines. Affiches en folders kunnen 
besteld worden via http://shop.sensoa.be

Antigifcentrum wijst op gevaar mengen huishoudproducten

‘Werd Napoleon vergiftigd?’ 
Met het animatiefilmpje ‘Werd Napoleon 
vergiftigd?’ op YouTube waarschuwt het 
Antigifcentrum voor het mengen van 
huishoudproducten.

Dat het mengen van producten Napoleon 
het leven heeft gekost, is weinig 
waarschijnlijk. Maar wel worden er 
jaarlijks ongeveer 350 mensen bevangen 
door chloordampen die vrijkomen als ze 
producten als bleekwater mengen met 
een zuur - met ontkalker bijvoorbeeld 
- om de toiletpot te reinigen. Men mag 
dus nooit bleekwater gebruiken in 
combinatie met andere producten, zoals 
een ontstopper of een ontkalker.

Bij het eenmalig inademen van 
chloordamp met irritatie van de bovenste 

luchtwegen, tranende ogen, neusloop, 
een prikkelende keel en hoest moet je 
onmiddellijk de plaats van het ongeval 
verlaten. Over het algemeen zullen de 
symptomen na enkele uren spontaan 
verdwijnen. Wanneer de klachten echter 
langer dan zes uur na de blootstelling 
aanhouden, is een doktersadvies 
aangewezen.

Wanneer van in het begin hevige klachten 
optreden (moeilijkheden om te ademen, 
het gevoel te stikken) is doktersadvies 
aangewezen.

Mensen die allergisch zijn of die astma 
hebben en symptomen vertonen, wachten 
beter niet af maar gaan best onmiddellijk 
naar de huisarts.

Info: het animatiefilmpje kan u 
bekijken op https://www.youtube.com/
watch?v=xwr6eKfYu3Q ; 
www.antigifcentrum.be
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10% onechte kinderen per generatie: een mythe 

‘Koekoeksgraad’ bij de mens
Uit een vergelijking van studies uit 
verschillende landen blijkt dat elke 
generatie zo’n 1 à 2% onechte kinderen 
telt. Die vaststelling van Leuvense 
genetici, biologen en sociologen druist in 
tegen het gangbare idee dat dat cijfer op 
10% zou liggen.1

Er bestaat veel speculatie, maar nog niet 
veel wetenschappelijke kennis over de 
koekoeksgraad bij de mens: het 
percentage koekoekskinderen of onechte 
kinderen per generatie die een andere 
biologische vader blijken te hebben dan 
verondersteld. In 2013 namen Leuvense 
genetici, biologen en sociologen dit onder 
de loep aan de hand van het DNA en de 
stambomen van een duizendtal Vlaamse 

mannen. “We verzamelden het DNA van 
mannen die een voorouder in de mannelijke 
lijn tussen 1600 en 1850 in Vlaanderen 
konden traceren. Uit dat DNA haalden we 
het profiel van het Y-chromosoom, een 
stukje DNA dat van vader op zoon wordt 
doorgegeven – net als de familienaam. Als 
twee mannen volgens hun stamboom een 
voorouder in de vaderlijke lijn delen, dan zie 
je dat bevestigd in hun Y-profiel. Anders 

1. De studie ‘Cuckolded fathers rare in human populations’ 
door Larmuseau M.H.D., Matthijs K. & Wenseleers T.  
verscheen in Trends in Ecology and Evolution. 

Sterke verschillen van land tot land

Antibioticagebruik wereldwijd
Een grootschalige studie, gecoördineerd 
door de Universiteit Antwerpen, toont 
aan dat de mate waarin antibiotica 
worden voorgeschreven sterk verschilt 
tussen landen en continenten.

Het Laboratorium voor Medische 
Microbiologie van de Universiteit 
Antwerpen en de firma bioMérieux 
hebben tijdens het European Congress of 
Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases (ECCMID) het definitieve verslag 
voorgesteld van de Global Point Prevalence 
Survey (Global-PPS), een onderzoek naar 
het gebruik van antibiotica en bacteriële 
resistentie. Dit onderzoek is het eerste 
wereldomvattende in zijn soort, waarbij 
gegevens van meer dan 100.000 patiënten 
verwerkt zijn. Uit de resultaten blijkt dat 
meer dan één op de drie 
gehospitaliseerde personen een 
antibioticabehandeling krijgt. Bovendien 
zijn er grote verschillen vastgesteld 
tussen landen en tussen ziekenhuizen op 
het vlak van antibioticagebruik en 
-resistentie, en is de noodzaak 
aangetoond van betere gewoonten bij het 
voorschrijven van antibiotica.

In de Global-PPS werd wereldwijd 
nagegaan hoeveel antibiotica er werden 
voorgeschreven en in welke mate 
bacteriën resistentie vertoonden tegen 
antibiotica. Met dit onderzoek wil men het 

bewustzijn rond het probleem van 
bacteriële resistentie en ongepast 
gebruik van antibiotica in ziekenhuizen 
wereldwijd vergroten.

Om de manier van werken in de 
gezondheidszorg te optimaliseren en de 
toenemende bacteriële resistentie een 
halt toe te roepen, hebben 335 
ziekenhuizen in 53 landen, waar zowel 
volwassenen als kinderen en 
pasgeborenen worden behandeld, 
vrijwillig hun gebruik van antibiotica laten 
analyseren, met het oog op een betere 
behandeling van hun patiënten.

Uit de Global-PPS is gebleken dat de 
mate waarin antibiotica worden 
voorgeschreven sterk verschilt tussen 
landen en continenten: in Azië en Afrika 
wordt aan 1 op de 2 gehospitaliseerde 
patiënten antibiotica toegediend, terwijl 
dat in Europa 1 op 3 is. Uit de studie komt 
duidelijk een sterke correlatie naar voren 
tussen antibioticagebruik en bacteriële 
resistentie. Daarom is het dringend nodig 
om goede praktijken vast te leggen voor 
gepast gebruik van antibiotica in 
ziekenhuizen als we de bacteriële 
resistentie willen inperken.

Een van de voornaamste bevindingen van 
dit onderzoek is dat er overmatig gebruik 
wordt gemaakt van tweedelijns  - 

antibiotica, zoals vancomycine in Noord-
Amerika en meroprenem in Azië en 
Noord-Amerika. Bovendien is gebleken 
dat ceftriaxon wereldwijd het meest 
gebruikte antibioticum is. Uit de Global-
PPS blijkt dat men in slechts 1 op de 3 
gevallen diagnostische tests uitvoert om 
na te gaan welke antibioticabehandeling 
het meest geschikt is. Er is dus duidelijk 
nood aan aangepaste diagnostische tests 
en beter voorschrijfgedrag in alle 
landen.

Professor Herman Goossens, directeur 
van het Laboratorium voor Medische 
Microbiologie van het Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit 
Antwerpen: “Dit prevalentieonderzoek naar 
het gebruik van antibiotica en bacteriële 
resistentie zal het mogelijk maken om de 
kwaliteit van lokale richtlijnen voor 
antibioticagebruik te verbeteren, om betere 
voorlichting te ontwikkelen, om de gangbare 
werkmethoden te doen evolueren en om de 
impact van deze maatregelen te meten. 
Daarnaast zullen de deelnemers 
programma’s ter verbetering op lange 
termijn kunnen opzetten door dit 
prevalentieonderzoek te herhalen in 2016 en 
later.”

Info: www.uantwerpen.be > Nieuws > 
Antibioticagebruik verschilt sterk van land 
tot land



...omdat de chronische  
veneuze ziekte evolueert
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FLEBOTROOP1  
VOOR EEN EFFICIËNTE  
BEHANDELING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL DAFLON 500 mg filmomhulde tabletten. 2. KWALITATIEVE EN 
KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie (500 mg), die 
450 mg diosmine en 50 mg in hesperidine uitgedrukte flavonoïden bevat. Voor de volledige lijst van 
hulpstoffen, zie rubriek.6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM Ovale, zalmkleurige filmomhulde 
tabletten. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Behandeling van 
verschijnselen van functionele of organische chronische veneuze insufficiëntie van de onderste 
ledematen: zwaartegevoel, pijn, nachtelijke krampen, oedeem, trofische stoornissen. Behandeling 
van de acute crisis van de hemorroïdale ziekte, voorgesteld als onderhoudsbehandeling van 
functionele en objectieve verschijnselen van hemorroïdaal lijden. Dosering en wijze van 
toediening Dosering Veneuze ziekte: Gebruikelijke dosis: 2 tabletten per dag in één inname of 2 
verschillende innames, bij de maaltijd. Hemorroïdale ziekte: Acute crisis: 6 tabletten per dag 
gedurende de 4 eerste dagen, dan 4 tabletten per dag gedurende 3 dagen. Onderhoudsbehandeling: 
2 tabletten per dag. Wijze van toediening Oraal gebruik. 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid 
voor het actieve bestanddeel of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 4.4 Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik De behandeling met venotropica mag niet langer 
dan 3 maanden duren zonder een herevaluatie van de symptomatologie. De toediening van dit 
product als symptomatische behandeling van een hemorroïdale crisis sluit een specifieke 
behandeling van andere anale ziekten niet uit. Indien de symptomen niet vlug verdwijnen, moet er 
een proctologisch onderzoek worden uitgevoerd en de behandeling worden herzien. 4.5 
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Er zijn geen 
interactie studies uitgevoerd. Echter, en gelet op de aanzienlijke ervaring met het product op de 
markt, zijn er tot nu toe geen interacties met andere geneesmiddelen gemeld. 4.6 Vruchtbaarheid, 
zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap: Er zijn geen of een beperkte hoeveelheid 
gegeven (minder dan 300 zwangerschappen) over het gebruik van gemicroniseerde gezuiverde 
flavonoïdefractie (Diosmine/Hesperidine) bij zwangere vrouwen. Studies bij dieren hebben geen 
directe of indirecte schadelijke effecten of de voortplanting (zie rubriek 5.3). Uit voorzorg heeft het 
de voorkeur het gebruik van Daflon 500 mg te vermijden tijdens het eerste trimester van de 
zwangerschap. Borstvoeding: Het is niet bekend of gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie / 
metaboliten in de moedermelk wordt uitgescheiden. Risico voor pasgeborenen/zuigelingen kan 
niet worden uitgesloten. Daflon 500 mg mag niet worden gebruikt in de periode dat borstvoeding 
wordt gegeven. Vruchtbaarheid: Reproductieve toxiciteitsstudies toonden geen effect op de 
vruchtbaarheid bij mannelijke en vrouwelijke ratten (zie rubriek 5.3.). 4.7 Beïnvloeding van de 
rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen Er werden geen effecten 
gerapporteerd met Daflon 500 mg. Gezien de mogelijkheid op duizeligheid, bestaat niettemin het 
risico voor aantasting van het vermogen van de patiënt om een voertuig te besturen of een 
machine te bedienen. Bijwerkingen Samenvatting van het veiligheidsprofiel Bijwerkingen gemeld 
met Daflon tijdens de klinische studies zijn gematigd. Het zijn voornamelijk gastro-intestinale 
stoornissen (diarree, dyspepsie, misselijkheid, braken). Lijst van bijwerkingen De volgende 
bijwerkingen kunnen worden waargenomen tijdens de behandeling en zijn geklasseerd volgens de 
volgende frequentie: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000, <1/100); zelden 
(≥1/10000, <1/1000); zeer zelden (<1/10000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet 
worden bepaald). Zenuwstelselaandoeningen: Zelden: duizeligheid, cefalea, ongemak. 
Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: diarree, dyspepsie, misselijkheid, braken - Soms: colitis. – 
Niet bekend*: buikpijn. Huid- en onder-huidaandoeningen: Zelden: pruritus, rash, urticaria. - Niet 
bekend*: geïsoleerd oedeem van het gezicht, de lippen, de oogleden. Uitzonderlijk een Quincke-
oedeem. *Post-marketing ervaring Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om 
na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de 
verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden via: België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling 
Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 Brussel, Website: www.fagg.be 

E-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxemburg: Direction de la Santé - Division de la 
Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny-Allee Marconi-L-2120 Luxembourg, website:  
http/www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html 4.9 Overdosering Door  
de lage acute toxiciteit van het product vastgesteld tijdens onderzoek bij dieren, lijkt een 
vergiftiging weinig waarschijnlijk. Geen enkel geval van overdosering met Daflon 500 mg  
werd gerapporteerd. Enkel gewone spijsverteringsstoornissen zouden kunnen vastgesteld  
worden. 5. FARMACOLOGISCHE EIGEN-SCHAPPEN 5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
Pharma-cotherapeutische classe: Venotonicum en vasculoprotector. ATC code: C05 CA 53 
Farmacologische studies: Daflon 500 mg werkt in op het vasculaire terugstromingssysteem:- ter 
hoogte van de venen vermindert het de veneuze uitzetbaarheid en verlaagt het de veneuze stase, 
- ter hoogte van de microcirculatie normaliseert het de capillaire doorlaatbaarheid en verhoogt het 
de capillaire weerstand, - ter hoogte van de lymfe verhoogt het het lymfedebiet. Klinisch 
farmacologische studies: Dubbelblind gecontroleerd studies, waarbij methoden werden toegepast 
waarmee de werking op de veneuze hemodynamiek objectief gekwantificeerd kan worden, 
hebben de farmacologische eigenschappen van dit geneesmiddel bij de mens bevestigd. - Dosis/
effect relatie: Het bestaan van statistisch significante dosis/effect relaties werd vastgesteld op 
veneuze plethysmografische parameters: vermindering van het capacitieve vermogen, de 
uitzetbaarheid en de ledigingstijd. De beste verhouding dosis/effect wordt bereikt met 2 tabletten. 
- Venotonische werking: Het verhoogt de veneuze tonus: veneuze occlusieplethysmografie met 
kwikrekstrookje wees op een verkorte veneuze ledigingstijd. - Microcirculatoire werking: 
Dubbelblind gecontroleerde studies hebben een statistisch significant verschil aangetoond tussen 
dit geneesmiddel en placebo. Bij patiënten die tekenen van capillaire broosheid vertonen, het 
verhoogt de capillaire weerstand. Klinische studies: Dubbelblind gecontroleerde klinische studies 
tegenover placebo hebben de therapeutische werking van het geneesmiddel aangetoond in de 
flebologie, bij de behandeling van functionele en organische chronische veneuze insufficiëntie van 
de onderste ledematen, en in de proctologie, bij de behandeling van hemorroïdaal lijden. 5.2 
Farmacokinetische eigenschappen Na orale toediening bij de mens van het geneesmiddel met 
diosmine, gemerkt met koolstof 14: - wordt de absorptie bewezen door de aanwezigheid van 
radioactiviteit in de urine, - geschiedt de uitscheiding hoofdzakelijk via de faeces en bedraagt de 
urinaire excretie gemiddeld 14 % van de toegediende hoeveelheid, - de halveringstijd bedraagt 11 
uur, - wordt het product sterk presystemisch en systemisch gemetaboliseerd. Dit metabolisme 
wordt aangetoond door de aanwezigheid van verschillende fenolzuren in de urine. 5.3 Gegevens 
uit het preklinisch veiligheids-onderzoek De orale toediening bij muizen, ratten en apen van 
een veel hogere dosis dan de therapeutische dosis bij de mens had geen enkel toxisch of dodelijk 
effect en heeft geen enkel abnormaal gedrag veroorzaakt, niet biologisch, niet anatomisch of 
histologisch. Studies bij ratten en konijnen toonden geen teratogeen of toxisch effect voor de 
embryo. Er werd geen wijziging van de vruchtbaarheid vastgesteld. In vitro en in-vivo proeven 
toonden geen enkel mutageen effect. 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1 Lijst van hulpstoffen 
Natriumcarboxymethylzetmeel, microkristallijne cellulose, gelatine, magnesiumstearaat, talk, 
glycerol, hypromellose, macrogol 6000, natriumlaurylsulfaat, geel ijzeroxyde (E 172), rood 
ijzeroxyde (E 172), titaandioxyde (E 171). 6.2 Gevallen van onverenigbaarheid Niet van 
toepassing. 6.3 Houdbaarheid 4 jaren. 6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
Bewaren beneden 25°C. 6.5 Aard en inhoud van de verpakking Dozen van 30, 60, 90 of 120 
filmomhulde tabletten in verpakking PVC/aluminium) + U.D. Niet alle verpakkingsgrootten worden 
in de handel gebracht. 6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen Geen 
bijzondere vereisten. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
SERVIER BENELUX N.V., Internationalelaan 57, B – 1070 BRUSSEL 8. NUMMER(S) VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE145153 9. DATUM VAN EERSTE 
VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste 
verlening: 27/10/1988 Datum van de hernieuwing van de vergunning: 07/07/2008 10. DATUM 
VAN HERZIENING VAN DE TEKST Goedkeuringsdatum: 08/2014

1. Nicolaides et al. International Angiology, 2014 Vol 33 No 2
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klopt de juridische stamboom niet met de 
biologische. In dat laatste geval wordt de 
stamboom zorgvuldig nagekeken op fouten. 
Maar als die juist blijkt, is er dus sprake van 
een onecht kind. In Vlaanderen bleek dat 
nogal mee te vallen: slechts 1% per 
generatie is een koekoekskind en dat cijfer 
is al 400 jaar stabiel”, aldus evolutionair 
geneticus dr. Maarten Larmuseau 
(Laboratorium voor Forensische 
Geneeskunde en Moleculaire Archeologie 
KU Leuven).

Het lage percentage onechte kinderen 
lokte heel wat reacties uit, vervolgt 
Larmuseau. “Men verwijst dan naar cijfers 
van andere diersoorten, zoals koolmeesjes, 
waar het percentage onechte nakomelingen 
10% is. Er zijn ook gegevens van labo’s waar 
bij vaderschapstests de percentages rond  

de 5 à 10% schommelen. Dat zijn geen 
representatieve cijfers voor de hele 
bevolking, maar zo is de mythe van de 10% 
koekoekskinderen ontstaan. Dat Vlaanderen 
slechts 1% haalde, was volgens sommigen 
te wijten aan de katholieke achtergrond van 
onze regio. Of men opperde dat de cijfers 
hoger moesten liggen, omdat er vroeger nog 
geen voorbehoedsmiddelen bestonden. 
Maar bewijzen voor die beweringen waren 
er niet.”

De Leuvense onderzoekers besloten 
daarom het Vlaamse onderzoek verder 
uit te breiden en onderzoeken naar 
vaderschap wereldwijd naast elkaar te 
leggen: “Uit studies in Vlaanderen, Italië, 
Spanje, Mali en Zuid-Afrika komt steeds 
naar voren dat de koekoeksgraad tussen  
1 à 2% ligt en dat gedurende de laatste 

honderden jaren. De mythe van 10% 
onechte kinderen per generatie klopt dus 
niet: het cijfer is overal laag en contra-
ceptiva hebben niet voor een breuklijn 
gezorgd. Vanuit evolutionair-biologisch 
standpunt is dat te verklaren omdat bij 
mensen de band tussen ouders heel sterk 
is: een kind grootbrengen vergt immers 
grote investeringen, in de ruime zin van het 
woord. En bovendien is ontrouw op sociaal-
cultureel vlak niet vrijblijvend: er is het 
risico op echtscheiding of sociale uitsluiting 
bijvoorbeeld. Let wel, ons onderzoek gaat 
niet over het percentage ontrouw binnen 
een relatie, wel over het percentage 
buitenechtelijke kinderen.”

Info: www.kuleuven.be > Nieuws > 10% 
onechte kinderen per generatie is een 
mythe

Farmaceutische Wetenschappen Universiteit Gent

Posterpresentatie van bachelorscripties
Naar aanleiding van het opleidings-
onderdeel ‘Farmaceutische 
Bachelor Proef (FaBaP)’ aan de 
Gentse Universiteit (Faculteit 
Farmaceutische Wetenschappen) 
stellen de studenten een poster voor 
waarop hun experimenteel werk van 
de bachelorscriptie staat 
samengevat. Deze proeven werden 
uitgevoerd in de diverse 
onderzoekslaboratoria van de 
Faculteit Farmaceutische 
Wetenschappen, zodat een brede 
waaier van farmaceutisch 
georiënteerde onderwerpen en 
technieken hier aan bod komt: 
synthese van actieve moleculen, 
extractie van planten, toxicologische 
evaluatie, bereiding van topische en 
orale preparaten, microbiële, 
chemische en fysicochemische 
kwaliteitscontrole. De studenten 
staan ter beschikking van het 

publiek om tijdens de poster-
presentatie een korte toelichting te 
houden over hun werk en vragen te 
beantwoorden.

Er zal ook een jury aanwezig zijn die  
de posters met hun presentaties zal 
beoordelen. Deze jury weerspiegelt de 
brede beroepswereld die later op de 
afgestudeerden een beroep zal doen  
en omvat afgevaardigden uit zowel 
internationale als kleine en 
middelgrote ondernemingen actief in 
gezondheidsproducten, hospitalen, 
klinische laboratoria, ministerie van 
volksgezondheid, diverse 
beroepsverenigingen en professoren. 
Ook familie, vrienden, studenten en 
wetenschappers geïnteresseerd in 
gezondheidsproducten en 
geneesmiddelen zijn echter van harte 
welkom bij dit formele afsluiten van  
de bacheloropleiding: het is een uniek 

moment om hun kennis en kunde na  
3 jaar universitaire studies te 
waarderen en om nu reeds kennis te 
maken met deze nieuwe lichting 
farmaceuten die eraan komt.

Wanneer? 21 juni 2016 (9-15 uur).

Waar? Campus Heymans, FFW (afrit UZ), 
Gelijkvloerse ruimte voor de auditoria 
(pijlen zijn voorzien). Ottergemse 
Steenweg 460 of Harelbekestraat 72, 
B-9000 Gent.

Kost? Gratis!

 



NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Fusidine Teva 20 mg/g crème. KWALITATIEVE 

EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Elke gram crème bevat 20 mg fusidinezuur. 

Therapeutische indicaties: Behandeling van niet ernstige, oppervlakkige en niet 

uitgebreide, primaire en secondaire huidinfecties veroorzaakt door voor fusidinezuur 

gevoelige micro-organismen, in het bijzonder infecties veroorzaakt door stafylokokken 

(zie rubriek 5.1). Van de volgende primaire huidinfecties mag worden verwacht dat ze 

reageren op lokale behandeling met fusidinezuur: impetigo contagiosa, oppervlakkige 

folliculitus, sycosis barbae, paronychia en erythrasma. Ook secondaire huidinfecties 

zoals geïnfecteerd eczeem, geïnfecteerd contact dermatitis en geïnfecteerde snij-en 

schaafwonden. Of� ciële richtlijnen betreffende het juiste gebruik van antibacteriële 

middelen dienen 

in overweging te 

worden genomen. 

Dosering en wijze van 

toediening. Dosering: 

Volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Niet bedekte laesies: 

3 of 4 keer per 

dag voorzichtig 

aanbrengen. Bedekte 

laesies: minder 

frequent aanbrengen 

kan voldoende zijn. 

Wijze van toediening: 

Cutaan gebruik. 

Contra- indicat ies: 

O v e r g e v o e l i g h e i d 

voor de werkzame 

stof of voor één van 

de in rubriek 6.1 

vermelde hulpstoffen. 

Bijwerkingen: Een 

inschatting van 

de frequentie van 

bijwerkingen is 

gebaseerd op een 

gecombineerde data-

analyse van klinische 

studies en van 

spontane rapportering. 

Gebaseerd op 

g e c o m b i n e e r d e 

data van klinische 

studies betreffende 

4724 patiënten die 

fusidinezuur crème of 

zalf kregen, bedroeg de frequentie van bijwerkingen 2.3 %. De meest voorkomende 

bijwerkingen tijdens de behandeling zijn huidreacties zoals pruritus en rash, gevolgd 

door verscheidene reacties ter hoogte van de toedieningsplaats zoals pijn en irritatie, 

deze vonden plaats bij minder dan 1% van de patiënten. Overgevoeligheidsreactie en 

angio-oedeem werden gerapporteerd. De bijwerkingen worden naar orgaansysteem 

volgens MedDRA gerangschikt. Per orgaansysteem worden de bijwerkingen naar 

a� opende frequentie gerangschikt. Binnen elke frequentiegroep worden bijwerkingen 

opgenoemd naar afnemende ernst. Zeer vaak: ≥1/10. Vaak: ≥1/100 en <1/10. Soms: 

≥1/1.000 en <1/100. Zelden: ≥1/10.000 en <1/1.000. Zeer zelden: <1/10.000. Binnen 

elke frequentiegroep worden de bijwerkingen opgegeven in dalende volgorde 

van ernst. Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: (≥1/10.000 en <1/1.000): 

Overgevoeligheidsreactie. · Oogaandoeningen: Zelden: (≥1/10.000 en <1/1.000): Irritatie 

van de conjunctivae. · Huid- en onderhuidaandoeningen: Soms: (≥1/1.000 en <1/100): 

Dermatitis (incl. contact dermatitis, eczeem), rash*, pruritus, erytheem. * Diverse types 

van rash werden gemeld zoals erythemateus, pustulair, vesiculair, maculopapulair en 

papulair. Algemene 

rash kwam ook voor. 

Zelden: (≥1/10.000 

en <1/1.000): Angio-

oedeem, urticaria, 

blaar. · Algemene 

aandoeningen en 

aandoeningen ter 

hoogte van de 

toedieningsplaats 

: Soms: (≥1/1.000 

en <1/100): pijn 

ter hoogte van de 

toedieningsplaats 

(incl. branderig 

gevoel van de huid), 

irritatie ter hoogte van 

de toedieningsplaats. 

P e d i a t r i s c h e 

p o p u l a t i e : 

Frequentie, type 

en ernst van 

bijwerkingen bij 

kinderen worden 

verwacht dezelfde 

te zijn als bij 

v o l w a s s e n e n . 

Melding van 

v e r m o e d e l i j k e 

bijwerkingen. Het 

is belangrijk om 

na toelating van 

het geneesmiddel 

v e r m o e d e l i j k e 

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 in België te melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen 

en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 

40/ 40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-

afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: 

Teva Pharma Belgium N.V.-Laarstraat 16-B-2610 Wilrijk. NUMMERS VAN DE 

VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: BE 465555. Afl everingswijze: 

zonder voorschrift. DATUM VAN HERZIENING/ VAN DE TEKST 10/2014

CNK code: 3214-475
Publieksprijs (incl. BTW): € 7,60

Eerste keuze topisch antibioticum bij plaatselijke behande-
ling van huidinfecties*:

•  Voordelen t.o.v. systemische antibiotica:
 - Even doeltre� end.1,2

 -  Voorkomt resistentieontwikkeling voor systemische antibiotica.1,2

• Smalspectrum antibioticum.2

•  Minder risico op contactallergie in vergelijking met oa bacitracine 
en neomycine.2

Beschikbare verpakking: tube van 15 g.

Adviseer Fusidine Teva voor in de reisapotheek!

*  Huidinfecties: impetigo contagiosa (krentenbaard), oppervlakkige folliculitus (van huid/baardstreek), 
ontsteking van het nagelbed en de huid tussen de tenen, geïnfecteerd eczeem, geïnfecteerd contact dermatitis 
en geïnfecteerde snij-en schaa� onden.

1 BCFI - artikel 02 2005, behandeling impetigo

2 IPSA – instituut voor Permanente Studie voor Apothekers.

Fusidine Teva 20mg/g creme 
Generiek van  Fucidin 2% 

BE/OTC/0008 (1) – Mei 2016 – Teva Pharma Belgium

Pub A4 simple.indd   1 14/04/16   16:25



Flux

Op donderdag 7 april vond er een 
speciale Pharmacy Session plaats  
waarop ervaringen werden gedeeld door 
sprekers uit verschillende landen over 
toepassingen in eGezondheid en 
telemedicine* in de apotheek. De sessie 
ging over allerhande visies, toepassingen 
en projecten rond eGezondheid in de 

apotheek – ik zal jullie de details 
besparen – maar de voorbeelden van het 
Portugese elektronisch voorschrift en de 
studie over gedeelde medische gegevens 
in Noord-Ierland wil ik jullie zeker niet 
onthouden!

*Het gebruik van telecommunicatie en informatietechnologie 
om zorg te verlenen op afstand.

Nu de dagen weer volop lengen en  
we met z’n allen naar buiten gaan om 
van de zon en de natuur in volle glorie 
te genieten, is het voor velen ook een 
gepast moment voor een opfrissing. 
Dat kan iedereen al eens deugd doen; 
een grondige lenteschoonmaak in 
huis, een nieuwe hobby, een andere 
coupe,… Ik heb niet alleen mijn look 
een beetje gewijzigd, maar ik heb  
ook mijn oor eens te luisteren gelegd 
bij andere collega’s op Med-e-Tel!  
Med-e-Tel is een internationale 
conferentie die georganiseerd wordt 
door de International Society for 

Telemedicine & eHealth (aka dé  
internationale federatie van  
nationale organisaties die de 
stakeholders van telegezondheid 
en eGezondheid in hun land 
vertegenwoordigen). Ieder jaar 
worden op die conferentie tal van 
studies, pilootprojecten  
en ervaringen uit de praktijk  
met eHealth, mHealth en ICT 
voorgesteld en ik dacht: “die 
inzichten lijken me interessant  
om te delen met mijn lezers!” 
Ik maakte voor jullie een kleine 
reportage over mijn excursie…

efficiënter uitgevoerd. Portugese 
patiënten kunnen ook volledig zelf hun 
voorschriften digitaal opvolgen en 
hebben zo een online back-up van alle 
voorgeschreven geneesmiddelen. In 
geval van stockbreuk kan de patiënt 
zelfs verschillende geneesmiddelen  
van eenzelfde voorschrift bij 
verschillende apothekers ophalen.  
Dus:

ü	meer comfort;

ü	meer mobiliteit;

ü	meer controle;

ü	meer veiligheid;

ü		en minder risico op gezondheids-
problemen wanneer de vaste   
apotheker een geneesmiddel niet 
kan afleveren. 

‘Patient empowerment’, iemand?

Receita sem Papel – Pharmacy involvement in 
Portuguese’s solution

Onze Portugese collega’s zijn erin 
geslaagd om op maar liefst 6 maanden 
tijd het elektronisch voorschrift volledig 
uit te rollen in 2015. Die strakke deadline 
werd opgelegd door de overheid die het 
project wou pushen. De korte uitrol 
gebeurde in 2.351 apotheken en bij de 
artsen in de publieke en private sector, 
een knappe prestatie!

Tegen eind 2015 werden reeds meer 
dan 80% van de voorschriften 
elektronisch behandeld. Maar dat was 
duidelijk niet voldoende voor de 

Portugese overheid. Eind 2015 werd al 
gestart met de volledige digitalisering 
van het voorschrift. En het gaat vooruit: 
sinds 1 april jl. is het elektronisch 
voorschrift verplicht en tegen januari 
2017 wil Portugal volledig papierloos 
door het leven gaan… Of toch wat het 
voorschrift betreft!

Wat me vooral beviel aan het Portugese 
model, was de grote focus op de patiënt. 
Door het elektronisch voorschrift (met 
aparte pincode voor ieder voorschrift) 
worden afleveringen veiliger en 

Electronic prescription deployed in all 
Portuguese pharmacies in only 6 months, 
success story! #ehealth #medetel
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A pilot to review patients with long-term conditions 
in the community pharmacy via remote access to 
GP patient records – Noord-Ierland

Het pilootproject uit Noord-Ierland is me 
bijgebleven als een mooi voorbeeld van 
hoe multidisciplinaire gegevens-
uitwisseling een echte meerwaarde kan 
betekenen voor de patiënt. 

Het uitgangspunt van de studie:

Apothekers (die geneesmiddelen 
mogen voorschrijven) kunnen patiënten 
met chronische aandoeningen veilig en 
effectief opvolgen als zij volledige 
toegang hebben tot het medisch dossier 
van de patiënt. 

Ik hoor het u al denken: “Wat? Apothekers 
die het werk van artsen doen?” Wel... ja en 
nee. Het gaat niet om diagnoses, maar 
wel om de opvolging – regelmatige check-
ups, zeg maar – van chronische patiënten. 
In dit geval, patiënten met astma of 
hypertensie. 

De dienstverlening wil chronische 
patiënten gemakkelijker toegang 
verlenen tot een klinisch nazicht. 
De consultatie gebeurt in een private 
ruimte op zaterdagvoormiddag (een 
tijdstip dat de meeste patiënten wel 
goed uitkomt, maar waarop ze niet of 
moeilijk op consultatie kunnen bij de 
arts). De apotheker heeft in zijn praktijk 
de volledige toegang tot het dossier 
van de arts van de patiënt. Wat doet de 
apotheker o.a. tijdens zo’n nazicht?

ü	Meten van bloeddruk of astma. 

ü	Interpretatie van laboresultaten.

ü	Controleren van de inhalatietechniek.

ü	Levensstijl- en voedingsadvies.

ü		Volledig medicatienazicht om 
medicamenteuze behandeling te 
optimaliseren.

ü		Voorschriften uitschrijven indien 
nodig.

Patiënten gaven aan zeer tevreden te 
zijn over een dergelijke dienstverlening 
(97%) en hadden vertrouwen in de 
zorgverlener (100%). Ze vonden ook dat 
ze dezelfde zorgverlening kregen als in 
de artsenpraktijk (99%) en ze vonden 
het tijdstip een groot voordeel (94%). 
Hoewel het om een vrij kleinschalige 
studie gaat, zijn die resultaten toch 
treffend!

De onderzoekers zijn overtuigd van de 
rol die de apotheker kan spelen in 
(chronische) zorg en in de promotie van 
gezondheid en welzijn. Apothekers zijn 
er om advies te bieden aan de mensen 
zodat zij bewuster omgaan met de eigen 
gezondheid. Daar ben ik het 100% mee 
eens!

Team Flux

Meer weten?

 Med-e-Tel: https://www.medetel.eu

E-voorschrift Portugal: https://www.medetel.eu/download/2016/
parallel_sessions/presentation/day2/Electronic_Prescription_
Pharmacy_CV.pdf & https://www.medetel.eu/download/2016/parallel_
sessions/presentation/day2/Receita_sem_Papel.pdf

Studie Noord-Ierland: http://www.pharman.co.uk/uploads/
mediacentre/JOMO_December_2015.PDF 

MED-E-TEL
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Freddy: De Pharmacy 
Session was dus op 

z’n minst interessant 
te noemen en als ik 
je nog één ding mag 

meegeven, dan was het 
wel dat iedereen het 
erover eens was dat 

eGezondheid pas 
écht effectief zal zijn als 

iedere stakeholder 
uit de zorgsector 
betrokken wordt, 
en vooral ook de 

end user: de patiënt.
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Overzicht avondopleiding Jaarcyclus 2016

Antwerpen - Maandag Vervolg lessenreeks in oktober
UA – Campus Drie Eiken
Gebouw Q/Aula Fernand Nédéé
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Antwerpen - Woensdag 04-05-2016 Migraine Prof. Paul Louis
UA – Campus Drie Eiken
Gebouw Q/Aula Fernand Nédéé
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Brugge 02-05-2016 Epilepsie: farmacologie en farmacotherapie Prof. Dimitri De Bundel
KaHo Vives
Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 Sint-Michiels

Brussel 12-05-2016 Therapietrouw Prof. Veerle Foulon & 
VUB, Geneeskunde&Farma Dr. Sophie Liekens
Laarbeeklaan 103
1090 Brussel 

Geel Vervolg lessenreeks in oktober
Thomas Moore Kempen
Auditorium 1
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel

Gent Vervolg lessenreeks in oktober
UGent, Universiteitsforum
Zaal Leon De Meyer 991,
Sint-Pieterssnieuwstr. 33-35
9000 Gent

Hasselt - Maandag Vervolg lessenreeks in oktober
UHasselt – Aula H6
Campus Diepenbeek
Agoralaan – Gebouw D
3590 Diepenbeek

Hasselt - Dinsdag 03-05-2016 Epilepsie: medicatiebegeleiding in de apotheek Prof. Koen Boussery

UHasselt – Aula H6
Campus Diepenbeek
Agoralaan – Gebouw D
3590 Diepenbeek

Kortrijk Vervolg lessenreeks in oktober
KaHo Vives, 
Campus Kortrijk,
Doorniksesteenweg 145, 
8500 Kortrijk

Leuven 03-05-2016 Antipsychotica Apr. Johan Reyntens
UZ Gasthuisberg 10-05-2016 Therapietrouw Prof. Veerle Foulon

O&N1, Centraal Auditorium & Dr. Sophie Liekens

Herestraat 49, 17-05-2016 Migraine Prof. Jan Versijpt

3000 Leuven 24-05-2016 Multiple sclerose Dr. Danny Decoo

Sint-Niklaas Vervolg lessenreeks in oktober

KaHo Sint-Lieven
Auditorium 020
Hospitaalstraat 23

Alle lessen starten om 20.15 uur.  Meer info op www.ipsa.be
Alle lessen zijn goedgekeurd voor 4 accreditatiepunten

De IPSA-lessen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Paritair Fonds (PC313) 



blaasontsteking

Gezond dankzij planten

40 tabletten
PP : 12,35 E

TILMAN SA • Z.I. Sud 15 • B-5377 Baillonville • 084 320 360

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL : Urocystil 500 mg omhulde tabletten. • KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING : hydroalcoholisch droogextract (50% V/V) (2,5 :1) van de bladeren van Arctostaphylos uva-ursi L.  
500 mg. • FARMACEUTISCHE VORM : omhulde tabletten voor oraal gebruik. Verpakking in blisters (4 x 10 omhulde  
tabletten). • KLINISCHE GEGEVENS : Therapeutische indicaties : dit geneesmiddel op  basis van planten wordt  
gebruikt als urinewegantisepticum in geval van blaasontsteking bij volwassen vrouwen die geen andere gezondheids-
problemen hebben en niet zwanger zijn. • Dosering en wijze van toediening : Volwassenen en kinderen vanaf 12  
jaar : 2 omhulde tabletten 4 maal per dag, liefst tijdens de maaltijd, gedurende 5 dagen.  De dosis dient niet aangepast te 
worden bij risicopatiënten.  De omhulde tabletten inslikken met een groot glas water. • Contra-indicaties : kinderen jon-
ger dan 12 jaar. Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het preparaat. Nierinsufficiëntie. • Bijwerkingen :  
misselijkheid en braken (looistoffen) : zeer zeldzaam. Bruin-groene verkleuring van de urine (hydroquinone) : frequent. 
Bij langdurig gebruik kan het droogextract van Arctostaphylos uva-ursi L. hepatotoxisch zijn : zeldzaam.  Daarom is het 
raadzaam de behandeling maximum 1 week te laten duren en niet meer dan 5 kuren per jaar te doen. De patiënt dient  
elk onverwacht effect tijdens de inname van Urocystil te melden aan de arts of apotheker. • HOUDER VAN DE VERGUN-

NING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : Tilman s.a., Zoning Industriel Sud 15, 5377 Baillonville,  
België. • NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN : 67S792F3 • WIJZE 
VAN AFLEVERING : vrije aflevering. • DATUM VAN GOEDKEURING VAN DE TEKST : 17/12/2007. 

uw advies geneesmiddelgeneesmiddel

berendruif,

de enige plant erkend  

door EMA* om blaas- 

ontsteking te behandelen 
berendruif,
berendruif,

de enige plant erkend 

de enige plant erkend 

door EMA
door EMA* om blaas-

ontsteking te behandelen

ontsteking te behandelen

Berendruif is een urine desinfecterend middel dat gebruikt kan worden  
bij de behandeling van blaasontstekingen en urineweginfecties.

De urine desinfecterende werking* van berendruif is te danken aan zijn arbutinegehalte.

Twee studies hebben de antibacteriële werking van berendruif onderzocht en de doeltreffendheid ervan 
bewezen bij de meerderheid van de bacteriën die urinaire infecties kunnen veroorzaken, zoals 

Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa,  
Salmonella typhimurium, Serratia marcescens  

en Staphylococcus aureus. 
                

             
*4g berendruif extract per dag 

 www.urocystil.be

* Europees Genees- 
middelen Agentschap

UROCYSTIL_publicite�_KB_A4_avril_2016-NL.indd   1 14/04/16   16:01
Pub A4 simple.indd   1 19/04/16   10:17



24 Korte Berichten nr. 8 - 1 mei 2016

Voortgezette opleiding
BAF
APINTO-workshop rond 
medicatienazicht met de 
GheOP3S-tool
Organisatie: BAF
Data & plaatsen:
• 9/5: Il Fioretto, Lennik
• 18/5: Pachthof Stroykens, Duisburg
• 1/6: CC Coloma, Sint-Pieters-Leeuw
Info: www.baf.be

BAF
Economische kennissessie ‘Tax 
Shift en e-commerce’
Organisatie: BAF
Datum: 26/5, 20.30 uur
Plaats: BAF Leuven
Info: www.baf.be

BAF
Infoavond ‘Vaccinatie’
Organisatie: BAF
Datum: 31/5, 20.30 uur
Plaats: BAF Leuven
Info: www.baf.be

BAF
Ontspannende 
ontmoetingsactiviteit 
BAF-senioren
Organisatie: BAF
Datum: 2/6, 13 uur
Plaats: Brussel
Info: www.baf.be

De Westvlaamse
ADMB
Sociale wetgeving: verandering in 
onze sector
Organisatie: De Westvlaamse
Datum: 11/5
Plaats: Roeselare, De Westvlaamse
Info: www.dewestvlaamse.be

De Westvlaamse
Corilus
Opleiding farmaceutische zorg in 
Greenock
Organisatie: De Westvlaamse
Datum: 14/6
Plaats: Roeselare, De Westvlaamse
Info: www.dewestvlaamse.be

De Westvlaamse
Infoavond: apotheekgroeperingen
Organisatie: De Westvlaamse
Datum: 24/5
Plaats: Roeselare, De Westvlaamse
Info: www.dewestvlaamse.be

De Westvlaamse
Zorgtrajecten: maak kennis met 
uw collega zorgverleners en de 
materialen
Organisatie: De Westvlaamse
Datum: 18/5
Plaats: Roeselare, De Westvlaamse
Info: www.dewestvlaamse.be

KOVAG
Farmaceutische zorg-avond: 
verslavingszorg
Organisatie: KOVAG
Datum: 31/5
Plaats: KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 
9830 Sint-Martens-Latem
Info: www.kovag.be

KOVAG
Masterclass 
ondernemersvaardigheden
Organisatie: KOVAG
Datum: 26/5, 20 uur
Plaats: KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 
9830 Sint-Martens-Latem
Info: www.kovag.be

KOVAG
Medicatieschema en transmuraal 
werken: hoe zet ik de volgende 
stap?
Organisatie: KOVAG
Datum: 12/5
Plaats: KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 
9830 Sint-Martens-Latem
Info: www.kovag.be

KOVAG
Stageslotevent
Organisatie: KOVAG
Datum: 23/6
Plaats: KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 
9830 Sint-Martens-Latem
Info: www.kovag.be

KOVAG
Summer School: de psychiatrische 
patiënt
Organisatie: KOVAG
Datum: 8, 15 & 22/9
Plaats: KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 
9830 Sint-Martens-Latem
Info: www.kovag.be

Webinar - Spoor 3
eHealthdiensten gebruiken 
in Farmad Twin
Organisatie: éénlijn.be
Data:
• 2/5, 12.45-13.45 uur
• 23/5, 20.30-21.30 uur
• 13/6, 20.30-21.30 uur
• 23/6, 12.45-13.45 uur
Info: éénlijn.be 
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Intrekkingslijst 5a/2016 

Voor niet-conformiteit 
 

Geneesmiddelen 
 
 

Naam van het product Galenische vorm Registratiehouder Lotnummer(s) Reden 

Alpharix Tetra 2015-2016 
CNK 3258 282 
 

 

Griepvaccin 
1 x 0,5 ml spuitampul  

GlaxoSmithKline 
Pharmaceuticals NV 

AFLBA087AC 
AFLBA090AA 
AFLBA101AB 

AFLBA103AB 
AFLBA107AB 

AFLBA112BA 

Wijziging van 
samenstelling 

 

Influvac S 2015-2016 
CNK 3260 320 

 
 

Griepvaccin 
1 x 0,5 ml spuitampul 

Mylan EPD bvba J04N 
J18N 

J27R 
J27RA 

J31R 

Wijziging van 
samenstelling 

 

Influvac S 2015-2016 
CNK 3260 338 

 

Griepvaccin 
10 x 0,5 ml spuitampul 

Mylan EPD bvba J12N 
J21N 

J30R 

Wijziging van 
samenstelling 

 

Intanza 2015-2016 

CNK 3260 346 

Griepvaccin 

1 x 0,1 ml spuitampul 

Sanofi Pasteur MSD NV M8212-3 Wijziging van 

samenstelling 

Vaxigrip 2015-2016 
CNK 3260 353 

Griepvaccin 
1 x 0,5 ml spuitampul 

Sanofi Pasteur MSD NV M8189-1 Wijziging van 
samenstelling 
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Einde van commercialisatie 
 

Andere producten 
 
Op aanvraag van de firma  
 

Naam van het product Galenische vorm Vergunninghouder Lotnummer(s) Reden 

Parapic  
CNK 1254 168 

15 ml Fraver  NV Alle niet-vervallen 
loten 

Niet conform aan de  
biocidewetgeving 

Parapic  
CNK 2566 594 

1 L Fraver  NV Alle niet-vervallen 
loten 

Niet conform aan de  
biocidewetgeving  

 
Gelieve uw producten zo spoedig mogelijk terug te sturen naar DGO. 

Na 31 mei 2016 worden ze niet meer gecrediteerd. 
 

 

 



ALLEGRATAB 
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
ALLEGRATAB 120 mg, filmomhulde tabletten
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Elke tablet bevat 120 mg fexofenadine hydrochloride, wat overeenkomt met 
112 mg fexofenadine. 
FARMACEUTISCHE VORM
Filmomhulde tabletten.Perzikkleurige langwerpige filmomhulde tabletten 
van 6,1 x 15,8 mm met “012” op één zijde gegraveerd en “e” op de andere.
KLINISCHE GEGEVENS
Therapeutische indicaties
Allegratab 120 mg is geïndiceerd voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 
jaar voor de symptomatische behandeling van seizoengebonden allergische 
rhinitis.
Dosering en wijze van toediening
Dosering:
Volwassenen:
De aanbevolen posologie bedraagt 120 mg fexofenadinehydrochloride 
éénmaal per dag vóór een maaltijd. Fexofenadine is een actieve metaboliet 
van terfenadine.
Pediatrische patiënten
• Kinderen van 12 jaar en ouder:
De aanbevolen posologie voor kinderen van 12 jaar en ouder bedraagt 120 
mg fexofenadinehydrochloride éénmaal per dag vóór een maaltijd.
•Kinderen van minder dan 12 jaar :
De werkzaamheid en de veiligheid van fexofenadinehydrochloride 120 mg 
werden nog niet bestudeerd bij kinderen van minder dan 12 jaar.
Bijzondere patiënten :
Studies uitgevoerd bij patiënten die behoren tot een bijzondere risicogroep 
(bejaarden of patiënten met nier- of leverinsufficiëntie) tonen aan dat het niet 
nodig is de posologie van fexofenadinehydrochloride bij deze patiënten aan 
te passen.
Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen.
Bijwerkingen
De volgende frequentieclassificatie wordt gebruikt, indien van toepassing: 
Zeer vaak ≥1/10; Vaak ≥1/100 en <1/10; Soms ≥1/1,000 en <1/100; 
Zelden ≥1/10,000 en <1/1,000; Zeer zelden <1/10,000 en niet bekend 
(kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen 
elke frequentiegroep, worden de bijwerkingen voorgesteld in volgorde van 
afnemende ernst. 

Bij volwassenen werden de volgende bijwerkingen gerapporteerd in klinische 
studies, met een incidentie die vergelijkbaar is met deze die waargenomen 
werd met placebo:
Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: misselijkheid
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Soms: vermoeidheid

Bij volwassenen werden de volgende bijwerkingen gerapporteerd in post-
marketing surveillance. De frequentie waarmee ze optreden, is onbekend (kan 
niet geschat worden op basis van de beschikbare gegevens):
Immuunsysteemaandoeningen
Overgevoeligheidsreacties met manifestaties zoals angio-oedeem, 
beklemmend gevoel op de borst, dyspneu, blozen en systemische anafylaxie
Psychische stoornissen
slapeloosheid, zenuwachtigheid, slaapstoornissen of nachtmerries/
overdreven dromen (morbide droom)
Hartaandoeningen
tachycardie, palpitaties
Maagdarmstelselaandoeningen
Diarree
Huid- en onderhuidaandoeningen
huiduitslag, urticaria, pruritus
Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen 
voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem.

België:Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
Sanofi Belgium  - Leonardo Da Vincilaan 19 - 1831 Diegem
Tel.: 02/710.54.00
e-mail : info.belgium@sanofi.com
NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
BE 190312 
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ALLEOPHTA UNIDOSIS 
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Alleophta unidosis 20 mg/ml, oogdruppels, oplossing in verpakking voor 
éénmalig gebruik
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Elke verpakking voor éénmalig gebruik bevat 20 mg/ml natriumcromoglicaat.
FARMACEUTISCHE VORM
Oogdruppels, oplossing in verpakking voor éénmalig gebruik
Een heldere, kleurloze of lichtgele vloeistof.
pH: 5,0 tot 7,0. Osmolaliteit: 280 tot 340 mOsmol/kg
KLINISCHE GEGEVENS
Therapeutische indicaties

Voor het verlichten en behandelen van seizoensgebonden en niet-
seizoensgebonden allergische conjunctivitis.
Dosering en wijze van toediening
Dosering
Volwassenen en kinderen 
De aanbevolen dosis is een of twee druppels in elk oog viermaal daags.
Voor een optimale controle over de symptomen dient Alleophta unidosis 
regelmatig gebruikt te worden. Het verdient aanbeveling de behandeling 
verder te zetten gedurende de periode van blootstelling aan allergenen. 
Bijzondere populatie
Ouderen
Geen huidig bewijs voor aanpassing van de dosis.
Pediatrische patiënten
Bij kinderen kan toezicht en/of bijstand door de arts noodzakelijk zijn.
Wijze van toediening
Uitsluitend voor oculair gebruik.
Het middel dient toegediend te worden in de conjunctivale zak van het 
aangetaste oog. Om contaminatie te vermijden, moet contact tussen de tip 
van de verpakking en het oog of een ander oppervlak vermeden worden.
Zoals bij de meeste oftalmologica, moeten contactlenzen telkens verwijderd 
worden voorafgaand aan toediening van het middel. Na 15 minuten kunnen 
ze opnieuw worden ingebracht.
Bij gelijktijdige behandeling met andere oogdruppels moet er tussen elke 
instillatie minstens 15 minuten gelaten worden.
Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen.
Bijwerkingen 
Frequenties zijn gebaseerd op de frequentie volgens MedDRA en gedefinieerd 

als: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1.000, <1/100); 
zelden (≥1/10.000, <1/1.000); zeer zelden (<1/10.000); niet bekend (kan 
met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Oogaandoeningen
Niet bekend: na instillatie kan tijdelijk prikkend en brandend gevoel optreden. 
Er was melding van andere symptomen van plaatselijke irritatie.
Immuunsysteemaandoeningen
Niet bekend: Er was melding van overgevoeligheidsreacties 
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 Federaal agentschap voor geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor 
Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be.
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New
Unidosis

  Bij seizoensgebonden 
allergieën

  Niet-sedatief 
H1-antihistaminicum

 Actief binnen 1 uur

 24u werkzaam 

  Bij seizoens- en niet 
seizoensgebonden 
allergieën

 Zonder bewaarmiddel

   Mag met contactlenzen 
gebruikt worden, 15 min. 
tussentijd respecteren 
alvorensuwcontactlenzen 
opnieuw in te doen

Verlicht de hooikoorts 
symptomen!

Verlicht en behandelt 
oogallergieën

New

Uw advies-
geneesmiddelen
bij seizoensgebonden 
allergie

als: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1.000, <1/100); 
zelden (≥1/10.000, <1/1.000); zeer zelden (<1/10.000); niet bekend (kan 
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ibucaps® 200 mg zachte capsules KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
Elke capsule bevat 200 mg ibuprofen. Hulpstoffen met bekend effect: Vloeibare sorbitol, gedeeltelijk gedehydreerd (E420): 55,63 mg/
capsule. De bron van lecithine is soja-olie. FARMACEUTISCHE VORM Capsules, zacht. Een lichtgele, ovale (maat 8,5) transparan-
te, zachte gelatine capsule bedrukt met “I200” in witte inkt. THERAPEUTISCHE INDICATIES Voor de kortdurende symptomatische 
behandeling van lichte tot matige pijn zoals hoofdpijn, pijn bij de menstruatie, tandpijn, koorts en pijn bij een verkoudheid. Ibucaps is 
geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 20 kg (rond de 6 jaar oud). DOSERING EN WIJZE VAN 
TOEDIENING Dosering Voor oraal gebruik en uitsluitend voor kortdurend gebruik. Bijwerkingen kunnen beperkt worden door de 
laagste dosis in the nemen gedurende de kortste periode die nodig is om de symptomen te verlichten. Geschikt voor volwassenen, 
adolescenten en kinderen vanaf 20 kg (rond de 6 jaar oud). Volwassenen en adolescenten ≥40 kg : Startdosis, 200 mg of 400 mg 
ibuprofen. Indien nodig mag een extra dosis van 1 tot 2 capsules (200 mg tot 400 mg) worden ingenomen. Het overeenstemmende 
toedieningsinterval hangt af van de symptomen en de aanbevolen maximale dagdosering. Het moet minstens 6 uur bedragen met 
een dosis van 400 mg en niet minder dan 4 uur met een dosis van 200 mg. Neem niet meer dan 1.200 mg ibuprofen binnen een 
periode van 24 uur in. Lichaamsgewicht : ≥40 kg Volwassenen, adolescenten en ouderen Eenmalige dosis in aantal capsules : 
1 of 2 capsules (gelijk aan 200 mg of 400 mg ibuprofen) Maximale dagdosering in aantal capsules : 6 capsules (gelijk aan 1.200 
mg ibuprofen) Kinderen ≤ 39 kg: Ibucaps mag alleen worden gebruikt bij kinderen met een lichaamsgewicht van minstens 20 kg. De 
maximale dagdosering van ibuprofen is 20 mg – 30 mg ibuprofen per kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 tot 4 innames met een 
toedieningsinterval van 6 tot 8 uur. De aanbevolen maximale dagdosering mag niet worden overschreden. Een maximale dosering 
van 30 mg/kg ibuprofen binnen een periode van 24 uur mag niet worden overschreden. Wat Ibucaps voor kinderen betreft, is de vol-
gende informatie over de toediening van 
toepassing: Lichaamsgewicht : Kin-
deren 20 kg – 29 kg Eenmalige do-
sis in aantal capsules 1 capsule 
(gelijk aan 200 mg ibuprofen) 
Maximale dagdosering in aan-
tal capsules : 3 capsules (gelijk 
aan 600 mg ibuprofen) Li-
chaamsgewicht : Kinderen 30 
kg – 39 kg ; Eenmalige dosis in 
aantal capsules : 1 capsule (geli-
jk aan 200 mg ibuprofen) Maxi-
male dagdosering in aantal 
capsules : 4 capsules (gelijk aan 
800 mg ibuprofen) Als het product 
langer nodig is dan 3 dagen voor 
koorts of meer dan 4 dagen voor 
een behandeling tegen pijn, of als 
de symptomen verergeren, moet 
de patiënt geadviseerd worden 
om een arts te raadplegen. Indien 
kinderen of adolescenten dit ge-
neesmiddel langer nodig hebben 
dan 3 dagen, of als de symptom-
en verergeren, dient een arts te 
worden geraadpleegd. Voor pa-
tiënten met een gevoelige maag 
wordt aanbevolen om Ibucaps 
samen met voedsel in te nemen. 
Inname van Ibucaps 200 mg cap-
sule, zacht, kort na een maaltijd 
kan de beginactie worden uit-
gesteld. In dat geval mag geen 
extra dosis van Ibucaps worden 
ingenomen dan wat er staat of tot 
het overeenstemmende toedien-
ingsinterval verstreken is. Spe-
ciale patiëntengroepen Pedia-
trische patiënten Voor het gebruik 
bij kinderen. Oudere patiënten 
Een speciale aanpassing van de 
dosering is niet noodzakelijk. Ou-
dere patiënten moeten zorgvuldig 
worden gevolgd gezien het profi el 
van mogelijke bijwerkingen. Nier-
insuffi ciëntie Een verlaging van de 
dosering is niet vereist bij patiënt-
en met een licht tot matig vermin-
derde nierfunctie (patiënten met 
een ernstige nierinsuffi ciëntie. Le-
verinsuffi ciëntie Een verlaging 
van de dosering is niet vereist bij 
patiënten met een licht tot matig 
verminderde leverfunctie (patiënt-
en met een ernstige leverinsuffi -
ciëntie). Wijze van toediening 
Kauw de tabletten niet.CON-
TRA-INDICATIES Overgevoe-
ligheid voor de werkzame stof of 
voor één van de vermelde hulpst-
offen. Patiënten met een voorges-
chiedenis van overgevoeligheids-
reacties (bijv. bronchospasme, 
astma, rinitis, angio-oedeem of 
urticaria) gerelateerd aan de in-
name van acetylsalicylzuur (ASZ) 
of andere niet-steroïdale ont-
stekingsremmende middelen 
(NSAID’s). Actieve maag-
zweer/-bloeding of voorgeschie-
denis van recidiverende maag-
zweer/-bloeding (twee of meer 
afzonderlijke episoden van be-
wezen ulceratie of bloeding). 
Voorgeschiedenis van maag-
darmbloedingen of –perforatie 
gerelateerd aan eerdere behan-
deling met NSAID’s. Patiënten 
met ernstig leverfalen, ernstig 
nierfalen of ernstig hartfalen. Kin-
deren met een lichaamsgewicht 
van minder dan 20 kg. Patiënten 
met cerebrovasculaire of andere actieve bloeding. Patiënten met onopgehelderde stoornissen in de bloedaanmaak. Patiënten met 
een ernstige uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende vochtinname). Tijdens de laatste drie maanden van de 
zwangerschap. BIJWERKINGEN De lijst van de onderstaande bijwerkingen omvat alle bijwerkingen die werden beschreven bij be-
handeling met ibuprofen, ook bij reumapatiënten die gedurende lange tijd met hoge doseringen werden behandeld. De vermelde 
frequenties, die ook zeer zeldzame rapporten omvatten, hebben betrekking op een kort gebruik van dagdoseringen tot hoogstens 
1.200 mg ibuprofen per os en hoogstens 1.800 mg in de vorm van suppositoria. Wat de volgende bijwerkingen betreft, moet er reken-
ing mee worden gehouden dat ze overwegend dosisafhankelijk zijn en kunnen variëren van het ene individu tot het andere. De meest 
waargenomen bijwerkingen zijn van gastro-intestinaal aard. Peptische ulcera, perforatie of GI bloeding, soms met fatale afl oop, vooral 
bij ouderen, zijn mogelijk. Misselijkheid, braken, diarree, fl atulentie, constipatie, dyspepsie, buikpijn, melaena, bloedbraken, ulceratieve 
stomatitis, exacerbatie van colitis en de ziekte van Crohn werden na toediening gerapporteerd. Minder vaak werd gastritis waarge-
nomen. Oedeem, hypertensie en hartfalen werden gerapporteerd bij behandeling met een NSAID.  Gegevens van klinische en epi-
demiologische studies wijzen erop dat het gebruik van ibuprofen (vooral in hoge dosering 2.400 mg per dag) en bij een langetermijn-

behandeling het risisco op arteriële 
trombotische evenementen (zoals myo-
cardinfarct of CVA) licht kan verhogen. Bin-
nen elke frequentiegroep worden de bijw-
erkingen gerangschikt naar afnemende 
ernst.  Hierbij wordt de volgende conventie 
gebruikt: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100 tot < 1/10); soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100); zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1.000); zeer zelden 
(< 1/10.000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Infecties  en infestaties : Zeer zelden ; Er is 
melding gemaakt van exacerbatie van infectiegerelateerde ontstekingen (bijv. de ontwikkeling van necrotiserende fasciitis) die samen-
valt met gebruik van niet-steroïde ontstekingsremmers. Dit hangt mogelijk samen met het werkingsmechanisme van de niet-steroïde 
ontstekingsremmers. Als er tekenen van een infectie optreden of als deze verergeren tijdens het gebruik van Ibucaps 400 mg cap-
sules, zacht, wordt de patiënt dan ook aangeraden onmiddellijk een arts te raadplegen. Onderzocht moet worden of er een indicatie 
is voor anti-infectieuze/antibiotische behandeling. Met ibuprofen zijn de verschijnselen van aseptische meningitis met nekstijfheid, 
hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of bewustzijnsvermindering waargenomen. Patiënten met auto-immuunziekten (SLE, ge-
mengde bindweefselziekte) lijken hiervoor gevoelig te zijn. Bloed- en lymfestelsel-aandoeningen : Zeer zelden: Stoornissen van de 
bloedaanmaak (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytose, aplastische anemie, hematolytische anemie). 
De eerste tekenen kunnen koorts zijn, keelpijn, oppervlakkige wonden in de mond, griepachtige klachten, ernstige vermoeidheid, 
neusbloedingen en huidbloeding. In dergelijke gevallen moet de patiënt worden aangeraden om onmiddellijk het gebruik van het ge-

neesmiddel te staken, om elke zelfmedi-
catie te vermijden en een arts te raad-

plegen. Bij langdurige behandeling 
moet het bloedbeeld regelmatig 
worden gecontroleerd. Immuun-
systeem-aandoeningen : Soms: 
Overgevoeligheidsreacties met 
huiduitslag en jeuk, evenals ast-
ma-aanvallen (mogelijk met een 
daling van de bloeddruk). De pa-
tiënt moet worden aangeraden 
om onmiddellijk een arts te waar-
schuwen en in dit geval geen Ibu-
caps meer te gebruiken. Zeer 
zelden : Ernstige algehele over-
gevoeligheidsreacties. Deze kun-
nen zich presenteren als gezicht-
soedeem, zwelling van de tong, 
zwelling van het inwendige van 
het strottenhoofd met vernauwing 
van de luchtwegen, ademnood, 
snelle hartslag, bloeddrukdaling 
tot een levensbedreigende shock. 
Als één van deze verschijnselen 
optreedt, wat zelfs bij het eerste 
gebruik mogelijk is, is onmiddelli-
jke hulp van een arts noodzakeli-
jk. Psychische stoornissen : 
Zeer zelden : Psychotische reac-
ties, depressie, zenuwachtigheid. 
Zenuwstelsel-aandoeningen : 
Soms : Stoornissen van het cen-
trale zenuwstelsel zoals hoofdpi-
jn, duizeligheid, slapeloosheid, 
agitatie, prikkelbaarheid of ver-
moeidheid. Oogaandoeningen : 
Soms : Visusstoornissen. Even-
wichtsorgaan- en ooraandoe-
ningen : Zelden : Tinnitus. Harta-
andoeningen : Zeer zelden : 
Hartkloppingen, hartfalen, myo-
cardinfarct. Bloedvataandoenin-
gen : Zeer zelden : Arteriële 
hypertensie, vasculities. Maag-
darmstelsel-aandoeningen : 
Vaak : Gastro-intestinale klachten 
zoals dyspepsie, pyrose, buikpijn, 
misselijkheid, braken, fl atulentie, 
diarree, obstipatie en licht gas-
tro-intestinaal bloedverlies dat in 
uitzonderlijke gevallen anemie 
kan veroorzaken. Soms : 
Maag-darmulcera, mogelijk met 
bloeding en perforatie. Ulcerati-
eve stomatitis, exacerbatie van 
colitis en de ziekte van Crohn, 
gastritis. Zeer zelden : Oesofagi-
tis, pancreatitis, vorming van in-
testinale diafragma-achtige ver-
nauwingen. De patiënt moet 
worden aangeraden om het geb-
ruik van het geneesmiddel te 
staken en onmiddellijk een arts te 
raadplegen in geval van hevig pijn 
in de bovenbuik, melaena of 
bloedbraken. Lever- en gal-aan-
doeningen : Zeer zelden : Lever-
functiestoornis, leverbeschadig-
ing, in het bijzonder bij langdurige 
behandeling, leverfalen, acute 
hepatitis. Huid- en onder-
huid-aandoeningen : Soms : 
Verschillende huiduitslagen. Zeer 
zelden : Bulleuze reacties in-
clusief Stevens-Johnson syn-
droom en toxische epidermale 
necrolyse. In uitzonderlijke geval-
len kunnen zich tijdens een vari-
cella-infectie ernstige huidinfec-
ties en complicaties van de weke 
delen voordoen (zie ook “Infecties 

en infestaties”). Nier- en urine-
weg-aandoeningen : Zelden : Ook nierweefselbeschadiging (papilnecrose) en verhoogde urinezuurconcentraties in het bloed kun-
nen in zeldzame gevallen optreden. Zeer zelden Oedeemvorming, in het bijzonder bij patiënten met arteriële hypertensie of nierinsuf-
fi ciëntie, nefrotisch syndroom, interstitiële nefritis die gepaard kan gaan met acute nierinsuffi ciëntie. Daarom moet de nierfunctie 
regelmatig worden gecontroleerd.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 voort-
durend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via 
het nationale meldsysteem : Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTA-
TION II Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be HOUD-
BAARHEID 3 jaar. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Apotex Europe BV - Darwingweg 20 
- 2333 CR Leiden Nederland NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE472897 AFLEVER-
INGSWIJZE Vrije afl evering  DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Datum van herziening van de tekst : 05/2015. Datum van 
laatste goedkeuring van de tekst : 09/2015.

met cerebrovasculaire of andere actieve bloeding. Patiënten met onopgehelderde stoornissen in de bloedaanmaak. Patiënten met 

neesmiddel te staken, om elke zelfmedi-
catie te vermijden en een arts te raad-

plegen. Bij langdurige behandeling 
moet het bloedbeeld regelmatig 
worden gecontroleerd. 
systeem-aandoeningen : 
Overgevoeligheidsreacties met 
huiduitslag en jeuk, evenals ast-
ma-aanvallen (mogelijk met een 
daling van de bloeddruk). De pa-
tiënt moet worden aangeraden 
om onmiddellijk een arts te waar-
schuwen en in dit geval geen Ibu-
caps meer te gebruiken. Zeer 
zelden : Ernstige algehele over-
gevoeligheidsreacties. Deze kun-
nen zich presenteren als gezicht-
soedeem, zwelling van de tong, 
zwelling van het inwendige van 
het strottenhoofd met vernauwing 
van de luchtwegen, ademnood, 
snelle hartslag, bloeddrukdaling 
tot een levensbedreigende shock. 
Als één van deze verschijnselen 
optreedt, wat zelfs bij het eerste 
gebruik mogelijk is, is onmiddelli-
jke hulp van een arts noodzakeli-
jk. 
Zeer zelden : Psychotische reac-
ties, depressie, zenuwachtigheid. 
Zenuwstelsel-aandoeningen : 
Soms : Stoornissen van het cen-
trale zenuwstelsel zoals hoofdpi-
jn, duizeligheid, slapeloosheid, 
agitatie, prikkelbaarheid of ver-
moeidheid. 
Soms : Visusstoornissen. 
wichtsorgaan- en ooraandoe-
ningen : 
andoeningen : 
Hartkloppingen, hartfalen, myo-
cardinfarct. 
gen : 
hypertensie, vasculities. 
darmstelsel-aandoeningen : 
Vaak : Gastro-intestinale klachten 
zoals dyspepsie, pyrose, buikpijn, 
misselijkheid, braken, fl atulentie, 
diarree, obstipatie en licht gas-
tro-intestinaal bloedverlies dat in 
uitzonderlijke gevallen anemie 
kan veroorzaken. Soms : 
Maag-darmulcera, mogelijk met 
bloeding en perforatie. Ulcerati-
eve stomatitis, exacerbatie van 
colitis en de ziekte van Crohn, 
gastritis. Zeer zelden : Oesofagi-
tis, pancreatitis, vorming van in-
testinale diafragma-achtige ver-
nauwingen. De patiënt moet 
worden aangeraden om het geb-
ruik van het geneesmiddel te 
staken en onmiddellijk een arts te 
raadplegen in geval van hevig pijn 
in de bovenbuik, melaena of 
bloedbraken. 
doeningen : 
functiestoornis, leverbeschadig-
ing, in het bijzonder bij langdurige 
behandeling, leverfalen, acute 
hepatitis. 
huid-aandoeningen :
Verschillende huiduitslagen. Zeer 
zelden : Bulleuze reacties in-
clusief Stevens-Johnson syn-
droom en toxische epidermale 
necrolyse. In uitzonderlijke geval-
len kunnen zich tijdens een vari-
cella-infectie ernstige huidinfec-
ties en complicaties van de weke 
delen voordoen (zie ook “Infecties 

en infestaties”). 
weg-aandoeningen : Zelden : Ook nierweefselbeschadiging (papilnecrose) en verhoogde urinezuurconcentraties in het bloed kun-
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IBUCAPS® 200 mg 30 zachte capsules   PP € 8,99

AFFORDABLE HEALTHCARE SOLUTIONS

IBUCAPS 200 mg is beschikbaar in 30 zachte capsules

Voor alle informatie/bestellingen en de BESTE MARGE,

contacteer ons : info-belgium@apotex.com - Apotex® 02/475.35.45

Snellere absorptie*

NIEUW EN UNIEK

IBUCAPS®

200 mg ibuprofen zachte capsules
vanaf 20 kg (rond de 6 jaar)

*SKP: Ibuprofen wordt echter sneller opgenomen uit het maagdarmkanaal na toediening van Ibucaps 200 mg capsule, zacht
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