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H. van Vliet, Rijksvaccinatieprogramma-manager, RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven

Volgens planning wordt in de tweede helft van 2019 maternale kinkhoestvaccinatie opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma. 
Hiermee wordt een passend antwoord gegeven op het probleem van de jarenlange toename van het aantal kinkhoestgevallen, 
waarvoor bij uitstek de allerjongsten extra gevoelig zijn. Bij het RIVM is de voorbereiding voor de invoering op dit moment in volle gang.

Wat is de meerwaarde van maternale kinkhoest
vaccinatie als die vaccinatie al onderdeel 
uitmaakt van het reguliere Rijksvaccinatie
programma? Kort gezegd zit die in het feit 
dat de vaccinatie voor kinkhoest in dat pro
gramma te laat komt, stelt Hans van Vliet, 
Rijksvaccinatieprogrammamanager bij het 
RIVM. “We zien dat het aantal gevallen van kink
hoest al jarenlang toeneemt en we weten dat er 
een gat zit in het programma, waardoor juist de 
meest kwetsbare groep kinderen – de zuigelin
gen direct na de geboorte – niet beschermd is. 
Per jaar zien we 100 tot 125 ziekenhuisopnamen 
van zuigelingen met kinkhoest en 1 of 2 van die 
kinderen overlijden. Juist in deze leeftijdsgroep 
verloopt de ziekte het ergst.” Bovendien is bij 
zuigelingen niet altijd direct goed vast te stellen 
of sprake is van kinkhoest. Ze kunnen een adem
stilstand krijgen en dan in één keer heel ziek zijn. 
Bijkomend probleem is dat op die heel jonge 
leeftijd ook de prikkel om goed te hoesten nog 
niet goed ontwikkeld is.
De Gezondheidsraad heeft zich gebogen 
over de vraag wat de beste methode was 
om dit gat in het Rijksvaccinatieprogramma 
te dichten. Een vorm van cocooning door 
gezinsleden te vaccineren en zo een ring om 
de zuigeling heen te vormen, bleek nauwelijks 
uitvoerbaar. Een andere variant was eerder in 
het leven van de zuigeling vaccineren. Dit 
stuitte echter op het bezwaar dat het vaccin 
zo jong minder effectief is en daarmee is – 
zelfs bij zo vroeg mogelijke vaccinatie heel 
kort na de geboorte – een belangrijk deel van 
de kritische periode alweer achter de rug. 

Van advies tot uitvoering
De Gezondheidsraad kwam uiteindelijk uit bij 
een derde optie: maternaal vaccineren. “Een 
methode die na een toename van het aantal 
kinkhoestgevallen in Engeland al enkele jaren  
wordt toegepast en die een succespercen
tage van ongeveer 90% biedt”, zegt Van 
Vliet. “Enkele andere landen passen deze 
methode ook al toe.” Op basis hiervan kwam 
de Gezondheidsraad eind 2015 tot een positief 
advies voor deze aanpak. Waarom is dan toch 

nu pas, op 17 juli jongstleden, de stap gezet 
naar daadwerkelijke uitvoering hiervan? “Dat 
heeft te maken met de ingewikkeldheid van 
de uitvoering”, vertelt Van Vliet. “We kennen 
in Nederland geen maternale vaccinatie. 
Het is – afgezien van de inenting van zwan
gere vrouwen tegen Mexicaanse griep, een 
eenmalige situatie – nieuw terrein voor ons. 
Het is bovendien de eerste vaccinatie in het 
Rijksvaccinatieprogramma die buiten de zorg 
voor kinderen valt, dus ook de doelgroep 

Maternale kinkhoestvaccinatie biedt zuigelingen 
optimale bescherming

In 1991 en in 2018 beschuldigde een vrouw 
een kandidaat voor het Hooggerechtshof van 
de Verenigde Staten van seksuele intimidatie, 
wat in beide gevallen de benoeming niet in de 
weg stond. Het verkiezingsjaar 1992 werd later 
bekend als ‘het jaar van de vrouw’ omdat het 
aantal vrouwelijke senatoren steeg van 2 naar 
6 (op een totaal van 100). Of de benoeming 
van Kavanaugh opnieuw tot eenzelfde ver
ontwaardiging zal leiden onder Amerikaanse 
vrouwen tijdens de komende ‘midterm elec
tions’ in november aanstaande, is afwachten. 
Wel is deze benoeming één in een lange rij 
van aanklachten over misbruik door machtige 
(hooggeplaatste) mannen sinds het begin van 
de MeToobeweging.
Teun Bousema geeft in zijn column een aantal 
voorbeelden van achterstelling van vrouwen 

ten opzichte van mannen in de wetenschap. 
Ik heb daarom de hand in eigen boezem 
gestoken en de wetenschappelijke advies
raad van Medidact Infectieziekten onder de 
loep genomen. En wat blijkt? De overgrote 
meerderheid is man (6 van de 7 leden). Zoals 
Teun ook al schreef is in de wetenschappelijke 
literatuur de aanduiding voor mannen en 
vrouwen vaak verschillend. Ook bij Medidact 
tref ik ten tijde van dit schrijven een dergelijk 
verschil aan. Zo worden vrouwelijke leden 
van de adviesraad vaak aangeduid met ‘mw.’, 
terwijl voor mannelijke leden geen ‘dhr.’ staat. 
Als we anderen de maat nemen, moeten we bij 
onszelf beginnen. Daarom zal de redactie van 
Medidact dit nu per direct aanpassen. 
Wat kunt u verder van dit nummer verwachten? 
Er wordt ingegaan op het tot stand komen en 

implementeren van maternale vaccinatie tegen 
kinkhoest. Interessant daarbij is de laatste para
graaf over de dalende vaccinatiegraad en de 
negatieve connotatie onder Nederlanders over 
vaccinatie. Gevraagd hoe het RIVM bij de imple
mentatie hiermee om wil gaan, antwoordt van 
Vliet als volgt: “Door te zorgen dat de relevante 
beroepsgroepen goed geïnformeerd zijn en 
dus hetzelfde verhaal vertellen, en door volle
dige openheid te bieden.” Het blijkt toch erg 
moeilijk ons als professionals te verplaatsen in 
zwangeren die gevaccineerd moeten worden. 
Geldt dit ook voor een man die een redactio
neel schrijft over vrouwen? Het oordeel is aan u.  
Veel leesplezier gewenst!

Dr. Joop Arends, internist-infectioloog,  
UMC Utrecht 

Redactioneel

Vrouwen in de wetenschap

www.medidact.com/infectieziekten
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EPCLUSA biedt een behandeling zonder ribavirine en zonder PI, op basis van één tablet per dag, voor de meeste HCV-patiënten.**

*   Ribavirine-vrij 
**   Ribavirine wordt aangeraden voor de behandeling van patiënten met gedecompenseerde cirrose, en kan worden overwogen voor de behandeling van 

GT3-patiënten met gecompenseerde cirrose.1

REFERENTIE: 1. EPCLUSA Summary of Product Characteristics.  
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is nieuw voor ons. Dit betekent dat we eerst 
de beste optie moesten bepalen voor de 
uitvoering.”
In de zoektocht daarnaar passeerden drie 
opties de revue. De eerste – uitvoering via 
huisartspraktijken – viel al snel af. “Zij zagen 
slechts een adviserende rol voor zichzelf”, 
zegt Van Vliet. “Ze zien de zwangere vrouwen 
nauwelijks en spelen in tegenstelling tot 
huisartsen in Engeland ook geen rol in het 
Rijksvaccinatieprogramma.” Hiermee bleven 
twee opties over: de verloskundig zorg
verleners en de jeugdgezondheidszorg. In 
ieder scenario is medewerking van deze 
twee zorgverleners van belang voor het 
slagen. Het RIVM ging met beide in gesprek 
en hoewel beide partijen positief tegenover 
het idee stonden en goed in staat om het 
uit te voeren, viel de politieke keus uitein
delijk toch op de jeugdgezondheidszorg. 
“Een politieke voorkeur voor een rol van de 
jeugdgezondheidszorg in de zorg voor kin
deren voordat ze geboren zijn, speelde ook 
een rol in deze beslissing”, zegt Van Vliet. “De 
jeugdgezondheidszorg is al betrokken bij het 
Rijksvaccinatieprogramma dus de logistieke 
lijnen liggen er al. Bovendien is het juridisch 
het eenvoudigst. Het zou wetstechnisch moei
lijk worden om de uitvoering en financiering 
daarvan aan de verloskundig zorgverleners te 
laten, omdat zij onder de Zorgverzekeringswet 
vallen. Er was gelukkig draagvlak onder de 
uitvoerders van de jeugdgezondheidszorg, 
ondanks de extra werkdruk die de invoering 
van de meningokokkenvaccinatie hen al 
geeft. Wel is nieuw voor ze dat ze zich met 
de maternale kinkhoestvaccinatie niet meer 
beperken tot kinderen van 0 tot 18, maar zich 
gaan richten op 9 maanden tot 18.”

Stappen in de implementatie
Met deze keuze is het moment van implemen
tatie echter nog niet aangebroken. “We moeten 
nog aanbesteden om tot de keuze voor het 
vaccin te komen”, vertelt Laura AntoniseKamp, 
projectleider invoering maternale kinkhoest
vaccinatie bij het RIVM. “Het gaat bij kinkhoest 
altijd om een combinatievaccin. Fabrikanten 
brengen op dit moment geen losse kinkhoest
vaccins op de markt, ze investeren liever in 
combinatievaccins. Ze onderzoeken momen
teel ook de mogelijkheden voor maternale 
vaccins tegen groep Bstreptokokken en het 
RSvirus. Voor het programma maternale kink
hoestvaccinatie kiezen we voor DKT en daar
voor bestaan twee aanbieders. De aanbeste
dingsprocedure vergt zes tot negen maanden 
en de uitkomst garandeert dat de beschik
baarheid daarna geen probleem is, omdat de 
gekozen fabrikant een afnamegarantie voor 
een langere periode heeft. Ondertussen begin
nen we de gesprekken met alle betrokken par
tijen – jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
gynaecologen, verloskundigen en huisartsen 
– om de route voor de voorlichting over het 
programma af te stemmen.”

De belangrijkste stap, de zwangere vrouwen 
benaderen, is niet de eenvoudigste. “We 
moeten ze in beeld krijgen”, zegt Antonise
Kamp, “en er is niet één registratie waarop we 
kunnen terugvallen om ze een brief te sturen, 
daar ligt een taak voor de verloskundige. Ook 
moet de vaccinatie een plaats krijgen in het 
aanbod van de jeugdgezondheidszorg. We 
kunnen niet kiezen voor groepsvaccinatie 
op één of twee momenten in het jaar, omdat 

zwangerschap het hele jaar door voorkomt. We 
moeten dus een combinatie zoeken met andere 
voorlichting rond zwangerschap en bevalling. 
Nu wordt veel voorlichting twee weken na de 
geboorte gegeven, dat kun je bijvoorbeeld 
naar voren halen. Ook moet de ICT nog worden 
geregeld, er is bij de jeugdgezondheidszorg 
nog geen dossier van de zwangere vrouwen.”

Aanpassen vaccinatieschema
Een extra aandachtspunt is dat door de intro
ductie van de maternale kinkhoestvaccinatie 
mogelijk het vaccinatieschema na geboorte 
moet worden aangepast. Van Vliet legt uit: 
“We beginnen in Nederland heel vroeg met 
vaccineren, zes weken na de geboorte al en 

dat is juist vanwege de kinkhoest. Als we die 
vaccinatie al tijdens de zwangerschap geven, 
kan de eerste vaccinatie na geboorte moge
lijk later. De Gezondheidsraad beraadt zich nu 
hierop. Wat hierbij een rol speelt, is dat niet 
bij alle zwangere vrouwen maternale kink
hoestvaccinatie zal werken. Niet alleen omdat 
we niet alle vrouwen bereiken of omdat een 
aantal de vaccinatie niet wenst, maar ook 
omdat sprake is van vroeggeboorten. De 

vaccinatie zal waarschijnlijk plaatsvinden in 
het derde trimester van de zwangerschap, 
tussen 28 en 32 weken. In Engeland vindt dit 
vanaf het tweede trimester plaats op basis 
van onderzoeken naar antistoffen, maar alle 
onderzoeken naar de effectiviteit van mater
nale vaccinatie hebben betrekking op vacci
natie in het derde trimester, daar moeten we 
eerst nog eens goed naar kijken.”

Fel debat
Zoals bekend woedt op dit moment een 
fel publiek debat over vaccinatie. Hoe wil 
het RIVM daarmee in relatie tot de voorlich
ting over de maternale kinkhoestvaccinatie 
omgaan? “Door te zorgen dat de relevante 
beroepsgroepen goed geïnformeerd zijn 
en dus hetzelfde verhaal vertellen, en door 
volledige openheid te bieden”, zegt Van 
Vliet. “Er zijn volop studies die de veiligheid 
van deze vaccinatie onderschrijven. En een 
vaccin is natuurlijk ook iets anders dan een 
geneesmiddel. Het zet het immuunsysteem 
van de moeder aan om antistoffen te maken 
die via de placenta het kind bereiken, een heel 
natuurlijk proces dus. Bovendien: je gaat niet 
vaccineren als het niet nodig is. Je wilt ern
stige ziekten bij kinderen voorkomen.’

Drs. F. van Wijck, wetenschapsjournalist

L. Antonise-Kamp, projectleider invoering maternale kinkhoestvaccinatie, RIVM-Centrum 

Infectieziektebestrijding, Bilthoven

“Er zijn volop studies die de veiligheid van 
deze vaccinatie onderschrijven”

Nu al maternaal vaccineren
De invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie staat gepland voor de tweede helft 
van 2019. Zwangere vrouwen hoeven hier echter niet op te wachten, ze kunnen de vac
cinatie nu ook al krijgen via hun eigen huisarts of via het vaccinatiecentrum van de GGD. 
Alleen komt die dan voor eigen rekening, behalve als de mogelijkheid binnen iemands 
aanvullende verzekering valt. Op www.rivm.nl/kinkhoestvaccinatiezwangerevrouwen 
is informatie te vinden voor publiek en professionals. Ook publieke media brengen de 
mogelijkheid van maternale kinkhoestvaccinatie al onder de aandacht.
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EPCLUSA biedt een behandeling zonder ribavirine en zonder PI, op basis van één tablet per dag, voor de meeste HCV-patiënten.**

*   Ribavirine-vrij 
**   Ribavirine wordt aangeraden voor de behandeling van patiënten met gedecompenseerde cirrose, en kan worden overwogen voor de behandeling van 

GT3-patiënten met gecompenseerde cirrose.1

REFERENTIE: 1. EPCLUSA Summary of Product Characteristics.  
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Regressie van leverfibrose na 
genezing HCV
Bij veel patiënten met een chronische HCV-infectie die SVR12 bereiken na 
behandeling met een ‘direct-acting antiviral’ (DAA) wordt regressie van leverfibrose 
gezien. Dit effect is het meest uitgesproken bij patiënten met gevorderde fibrose en 
cirrose op baseline en wordt niet beïnvloed door hiv-co-infectie.

Behandeling met DAA’s leidt bij de meeste 
patiënten met chronische hepatitis C tot eradi
catie van het virus. Er is echter weinig bekend 
over regressie van leverfibrose en de invloed 
van hivcoinfectie daarop bij patiënten die 
genezen zijn van hepatitis C. Spaanse onder
zoekers beoordeelden bij 260 patiënten met 
een chronische HCVinfectie die waren behan
deld en genezen met DAA’s longitudinaal 
veranderingen in leverfibrose. Elastografisch 
onderzoek werd uitgevoerd op baseline en 
op het moment van SVR12. Regressie van 
leverfibrose werd gedefinieerd als een ver
andering van gevorderde fibrose (Metavir 
F3F4) naar geen of milde fibrose (F0F2) en/
of een afname van > 30% kilopascal (KPa). Ook 
werden APRI en FIB4scores bepaald.
In totaal bereikten 246 patiënten SVR12; 42% 
was ook geïnfecteerd met hiv. Op baseline 
had 57,2% gevorderde leverfibrose met een 

mediaan van 11 kPa, een FIB4score van 2,4 
en een APRIscore van 0,95. Op het moment 
van SVR12 werd een mediane afname van 
2,1 kPa (p < 0,001) waargenomen met elasto
grafie. Een significante fibroseregressie werd 
gezien bij 40% en kwam frequenter voor bij 
patiënten met gevorderde fibrose dan bij 
patiënten met geen tot milde fibrose op base
line (52,3 vs. 22,5%; p < 0,001). Echter, 41,4% 
van de patiënten met gevorderde leverfibrose 
op baseline behield een Metavirscore van 
F3F4 bij SVR12. In multivariate analyse bleek 
alleen stijfheid van de lever op baseline sig
nificant te zijn geassocieerd met de mate van 
regressie van leverfibrose.

Lledó GM, Carrasco I, Benítez-Gutiérrez LM, et al. 
Regression of liver fibrosis after curing chronic hepatitis 
C with oral antivirals in patients with and without HIV 
coinfection. AIDS. 2018 Aug 8. [Epub ahead of print]

Beoordeling wondinfectie: biopt 
versus swab
De beoordeling van een mogelijk geïnfecteerde wond verschilt niet significant 
wanneer kweekresultaten van een swab of een biopt beschikbaar zijn, zo schrijven 
onderzoekers van Medisch Spectrum Twente in Clinical Microbiology and Infection.

Bij 180 patiënten met een chronische open 
wond werd zowel een swab als een biopt 
afgenomen. Een panel van 6 experts (3 
microbiologen, 2 vasculair chirurgen en 
een verpleegkundige) werd gevraagd elke 
wond te beoordelen (separaat voor swab en 
biopt) als geïnfecteerd of niet op basis van 
de kweekuitslag plus klinische informatie. 
Naast verschillen in de beoordeling op basis 
van biopt vs. swab door het panel als geheel, 
werd ook gekeken naar verschillen tussen 
de individuele experts. Bij 158 van de 180 
wonden (87,8%; kappa 0,67) gaf het complete 
expertpanel dezelfde beoordeling ongeacht 
of er een kweekuitslag van een wondbiopt of 
een wondswab werd getoond. Voor individu
ele experts varieerde de overeenstemming 
tussen biopt en swab tussen 77 en 96%. Op 

basis van deze bevindingen adviseren de 
auteurs dan ook in eerste instantie voor een 
swab te kiezen. 
Er waren echter substantiële verschillen tussen 
de experts: de beoordeling was hetzelfde bij 
62 (34,4%) en 76 (42,2%) wonden wanneer de 
kweekuitslag van respectievelijk een swab of 
biopt werd beoordeeld. Binnen de professio
nele groepen waren de verschillen significant 
kleiner.

Haalboom M, Blokhuis-Arkes MHE, Beuk RJ, et al. Culture 
results from wound biopsy versus wound swab: does 
it matter for the assessment of wound infection? Clin 
Microbiol Infect. 2018 Aug 24. [Epub ahead of print]

Ibalizumab bij multiresistent hiv-1
Uit fase III-onderzoek bij patiënten geïnfecteerd met multiresistent (MDR) hiv-1 
die al meerdere behandelingen hebben ondergaan, leidde ibalizumab tot een 
significante verlaging van de viral load en een verhoging van het aantal CD4-cellen 
ten opzichte van baseline.

In deze openlabelstudie (NCT02475629) 
werden 40 volwassen patiënten met MDR
hiv1 geïncludeerd bij wie meerdere antiretro
virale therapieën hadden gefaald. Alle patiën
ten hadden een viral load > 1000 kopieën/
ml. Na een 7daagse controleperiode waarin 
patiënten de huidige therapie kregen, werd 
een loading dose van 2000 mg ibalizumab 
gegeven; de viral load werd 7 dagen later 
gekwantificeerd. Tot en met week 25 kregen 
patiënten elke 14 dagen 800 mg ibalizumab in 
combinatie met een per persoon geoptimali
seerd achtergrondregime. Het primaire eind
punt was het percentage patiënten met een 
afname van de viral load ≥ 0,5 log10 kopieën/
ml tussen baseline (dag 7) en dag 14.
In totaal voltooiden 31 patiënten de studie. 
De gemiddelde viral load op baseline was 
4,5 log10 kopieën/ml en het gemiddelde CD4

aantal was 150/µl. Van de 40 patiënten in de 
‘intention to treat’populatie hadden er 33 
(83%) een afname in de viral load ≥ 0,5 log10 
kopieën/ml (p < 0,001 voor de vergelijking 
met de controleperiode). De gemiddelde 
afname in de viral load was 1,1 log10 kopieën/
ml. Op week 25 was de gemiddelde afname 
1,6 log10 kopieën/ml ten opzichte van baseline; 
43% van de patiënten had een viral load < 50 
kopieën/ml en 50% had een viral load < 200 
kopieën/ml. Onder de 10 patiënten met viro
logisch falen of een ‘rebound’, werden met in 
vitroonderzoek 9 patiënten geïdentificeerd 
met een lagere gevoeligheid voor ibalizumab 
dan op baseline. De meest voorkomende bij
werking was diarree (20%). 

Emu B, Fessel J, Schrader S, et al. Phase 3 Study of 
Ibalizumab for Multidrug-Resistant HIV-1. N Engl J Med. 
2018;379:645-54. 

Met pyriproxyfen en permetrine 
behandelde klamboes effectief in 
Burkina Faso
Klamboes geïmpregneerd met permetrine plus pyriproxyfen bieden een betere 
bescherming tegen klinische malaria dan klamboes met alleen permetrine en 
kunnen als alternatief worden gebruikt in gebieden met hoge transmissie van 
malaria via pyrethroïde-resistente vectoren.

Het massale gebruik van ‘longlasting insecti
cidal nets’ (LLIN’s) heeft in SubSahara Afrika 
tot een substantiële afname in de incidentie 
van malaria geleid. De malariacontrole wordt 
echter bedreigd door resistentie tegen 
pyrethroïden. Alfred Tiono et al. onderzoch
ten dan ook de effectiviteit van klamboes 
geïmpregneerd met permetrine plus pyri
proxyfen (PPF) vs. alleen permetrine (stan
daard) tegen klinische malaria bij kinderen 
jonger dan 5 jaar in Banfora, Burkina Faso. 
In 40 ‘rural clusters’ werden standaard LLIN’s 
stapsgewijs vervangen door LLIN’s behandeld 
met PPF. In elk cluster werden 50 kinderen 
(leeftijd 6 maanden tot 5 jaar) gevolgd. Aan 
het begin en eind van het transmissiesei
zoen in 2014 en 2015 werd een crosssecti
onele survey gedaan. Primaire eindpunten 
waren de incidentie van klinische malaria 
en de entomologische inoculatierate (aantal 

infectieuze beten per persoon tijdens het 
transmissieseizoen). 
In 2014 werden 1980 kinderen geïncludeerd 
en in 2015 waren dat er 2157. Aan het eind van 
de studie sliep meer dan 99% van de kinderen 
onder een klamboe. De incidentie van klini
sche malaria was 2,0 episodes per kindjaar in 
de standaard LLINgroep vs. 1,5 episodes in 
de met PPF behandelde LLINgroep (IRR 0,88; 
95% BI 0,770,99; p = 0,04). De entomologi
sche inoculatierate was 85 (95% BI 63108) in 
de standaard LLINgroep vs. 42 (3252) in de 
PPFLLINgroep (rate ratio 0,49; 95% BI 0,32
0,66; p < 0,0001).

Tiono AB, Ouédraogo A, Ouattara D, et al. Efficacy of 
Olyset Duo, a bednet containing pyriproxyfen and 
permethrin, versus a permethrin-only net against clinical 
malaria in an area with highly pyrethroid-resistant vectors 
in rural Burkina Faso: a cluster-randomised controlled trial. 
Lancet. 2018;392:569-80. 

Deze rubriek Top-publicaties bevat kernachtige Nederlandse samenvattingen van geselecteerde buitenlandse artikelen die recentelijk 
gepubliceerd zijn in de voor de infectieziekten belangrijkste uitgaven met een hoge impactfactor.
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Bezlotoxumab ter preventie 
van recidiverende ’Clostridium 
difficile’-infecties
Een post-hocanalyse van de MODIFY-trials bevestigt dat de aanwezigheid van ten 
minste 1 risicofactor het risico op recidiverende Clostridium difficile-infecties (rCDI) 
verhoogt. Hoewel bij deelnemers met ≥ 3 risicofactoren de grootste afname van het 
rCDI-risico werd gezien na behandeling met bezlotoxumab, hebben patiënten met 
1 of 2 risicofactoren mogelijk ook baat bij deze therapie.

In deze posthocanalyse van 2 fase IIItrials 
(MODIFY I en II) werd de effectiviteit van 
het monoklonale antitoxineantilichaam 
bezlotoxumab beoordeeld bij patiënten 
met kenmerken die zijn geassocieerd met 
een verhoogd risico op rCDI. Het betrof 1554 
deelnemers behandeld met bezlotoxumab 
(n = 781) of placebo (n = 773) die werden 
gecategoriseerd op basis van bekende risico
factoren voor rCDI: leeftijd ≥ 65 jaar, CDI in de 
voorgaande 6 maanden, gecompromitteerde 
immuniteit, ernstige CDI bij randomisatie en 
ribotype 027/078/244. 
De meerderheid van de geïncludeerde 
patiënten (75,6%) had ≥ 1 risicofactor; deze 
deelnemers waren ouder en hadden vaker 
comorbiditeit ten opzichte van deelnemers 
zonder risicofactoren. In de placebogroep was 
het percentage deelnemers met een rCDI > 30 

wanneer 1 van de 5 risicofactoren aanwezig 
was ten opzichte van 20,9 bij placebopatiën
ten zonder risicofactoren. Het rCDIpercen
tage nam toe met het aantal risicofactoren (1 
risicofactor: 31,3%; ≥ 3 risicofactoren: 46,1%). 
Bezlotoxumab verlaagde het percentage rCDI’s 
bij deelnemers met ≥ 1 risicofactor ten opzichte 
van placebo (21,2% vs. 37,2%; verschil 15,9 (95% 
BI 21,6 tot 10,2). De absolute afname was 
14,2%; 14,2% en 24,8% (relatieve reductie: 
45,3%; 34,5% en 53,9%) voor patiënten met 
respectievelijk 1, 2 en ≥ 3 risicofactoren.

Gerding DN, Kelly CP, Rahav G, et al. Bezlotoxumab for 
Prevention of Recurrent Clostridium difficile Infection in 
Patients at Increased Risk for Recurrence. Clin Infect Dis. 
2018;67:649-56.

Dr. S. Claessens, wetenschapsjournalist

Scabiës-uitbraken in 
verpleeghuizen: kenmerken, 
epidemiologie en uitkomsten
De klinische presentatie van scabiës bij ouderen in verpleeghuizen verschilt van 
de klassieke beschrijving gebaseerd op jongere patiënten, zo schrijven Britse 
onderzoekers in The Lancet Infectious Diseases. Dit verschil draagt mogelijk bij aan 
late herkenning en suboptimale behandeling in deze kwetsbare groep.

In deze prospectieve observationele studie 
werden 230 inwoners van verpleeghuizen 
in ZuidOost Engeland onderzocht tijdens 
10 scabiësuitbraken (gedefinieerd als ≥ 2 
gevallen) in 2014 en 2015. De mediane leeftijd 
was 86,9 jaar (IQR 81,592,3), 174 (76%) deel
nemers waren vrouw en 157 (68%) patiënten 
hadden dementie. In totaal kregen 61 (27%) 
inwoners de diagnose definitief, waarschijn
lijk of mogelijk scabiës; 3 van hen hadden 
crusteuze scabiës. De fysieke kenmerken 
verschilden echter substantieel van de klas
sieke presentatie van scabiës. 31 (51%) van 
de 61 patiënten waren asymptomatisch en 
slechts 25 (41%) hadden ‘gangen’. Bij 7 (11%) 
patiënten werden mijten gevisualiseerd met 
dermatoscopie; dit werd vervolgens bij 3 (5%) 

patiënten bevestigd met microscopie. Bij 35 
(57%) gevallen waren de tekenen van scabiës 
alleen zichtbaar op lichaamsdelen die normaal 
gesproken bedekt zijn. De enige risicofactor 
voor de diagnose scabiës was dementie (odds 
ratio 2,37; 95% BI 1,384,07). Bij followup na 6 
weken waren er geen nieuwe gevallen, maar 
werd bij 10 patiënten nog steeds infestatie 
gezien. Om uitbraken van scabiës tijdig te 
herkennen en transmissie te minimaliseren, is 
het van belang dat artsen zich bewust zijn van 
de afwijkende presentatie bij oudere inwoners 
van verpleeghuizen, aldus de auteurs. 

Cassell JA, Middleton J, Nalabanda A, et al. Scabies out-
breaks in ten care homes for elderly people: a prospective 
study of clinical features, epidemiology, and treatment 
outcomes. Lancet Infect Dis. 2018;18:894-902. 

Continue antibioticaprofylaxe bij 
recidiverende urineweginfecties
Continue antibioticaprofylaxe verlaagt de frequentie van urineweginfecties bij 
personen die ‘schoon intermitterend zelf-katheteriseren’ (CISC) en recidiverende 
urineweginfecties hebben, zo concluderen Britse onderzoekers in The Lancet. 

Bij 25% van de mensen die intermitterend 
zelfkatheteriseren treden recidiverende 
symptomatische urineweginfectie (UWI’s) 
op. Holly Fisher et al. onderzochten in een 
gerandomiseerde openlabel superioriteits
studie (AnTIC) het effect van continue lage 
dosis antibioticaprofylaxe ter preventie van 
recidiverende UWI’s. Zij screenden 1743 vol
wassen CISCgebruikers van wie er 404 (23%) 
werden geïncludeerd. De primaire analyse 
omvatte 181 (89%) deelnemers toegewe
zen aan de profylaxegroep (50 mg nitrofu
rantoïne, 100 mg trimethoprim of 250 mg 
cefalexine) en 180 (90%) deelnemers in de 
controlegroep. De incidentie van sympto
matische met antibiotica behandelde UWI’s 
gedurende 12 maanden was 1,3 gevallen per 
persoonsjaar (95% BI 1,11,6) in de profylaxe
groep en 2,6 (2,32,9) in de controlegroep, wat 
overeenkwam met een incidentieratio van 
0,52 (0,440,61; p < 0,0001) en een afname 

van 48% in UWIfrequentie na profylaxe. De 
profylaxe werd goed verdragen; er werden 22 
niet ernstige bijwerkingen geregistreerd in de 
profylaxegroep die waren gerelateerd aan 
antibioticaprofylaxe, voornamelijk gastroin
testinale effecten (6 deelnemers), huiduitslag 
(6 deelnemers) en Candidainfecties (4 deel
nemers). Resistentie tegen antibiotica die 
werden gebruikt voor de behandeling van een 
UWI kwam na 912 maanden echter vaker voor 
in de profylaxegroep dan in de controlegroep 
(nitrofurantoïne: 12 (24%) van 51 deelnemers 
in de profylaxegroep vs. 6 (9%) van 64 in de 
controlegroep met ten minste een bepaling; 
p = 0,038); trimethoprim: 34 (67%) van 51 vs. 
21 (33%) van 64; p = 0,0003 en cotrimoxazol: 
26 (53%) van 49 vs. 15 (24%) van 62; p = 0,002).

Fisher H, Oluboyede Y, Chadwick T, et al. Continuous 
low-dose antibiotic prophylaxis for adults with repeated 
urinary tract infections (AnTIC): a randomised, open-label 
trial. Lancet Infect Dis. 2018;18:957-68. 

Vier maanden rifampicine of negen 
maanden isoniazide bij latente tbc
Vier maanden rifampicine is niet inferieur aan negen maanden isoniazide ter 
preventie van actieve tbc, zo schrijven Dick Menzies en collega’s in NEJM. In de 
rifampicine-groep voltooiden significant meer patiënten de behandeling en werden 
minder therapiegerelateerde bijwerkingen van graad 3 tot 5 waargenomen.

In deze openlabelstudie (NCT00931736) 
werden ruim 6800 volwassenen uit 9 landen 
met een latente tbcinfectie random toe
gewezen aan behandeling met 4 maanden 
rifampicine of 9 maanden isoniazide ter pre
ventie van bevestigde actieve tbc binnen 
28 maanden na randomisatie. Van de 3443 
patiënten in de rifampicinegroep ontwikkel
den er 4 bevestigde actieve tbc en 4 klinisch 
gediagnosticeerde actieve tbc tijdens 7732 
persoonsjaren aan followup, ten opzichte van 
respectievelijk 4 en 5 van de 3416 patiënten 
in de isoniazidegroep tijdens 7652 persoons
jaren aan followup. Het verschil (rifampicine 
minus isoniazide) was < 0,01 gevallen per 
100 persoonsjaren (95% BI 0,14 tot 0,16) voor 
bevestigde actieve tbc en < 0,01 gevallen per 
100 persoonsjaren (95% BI 0,23 tot 0,22) voor 
bevestigde of klinisch gediagnosticeerde tbc. 
De bovengrenzen van het 95% BI waren lager 

dan de vooraf gespecificeerde ‘noninferiority’ 
marge van 0,75 procentpunten voor cumu
latieve incidentie. Het rifampicineregime 
was echter niet superieur aan het isoniazi
deregime. Het percentage patiënten dat de 
behandeling voltooide was wel significant 
hoger met rifampicine (verschil 15,1 procent
punten; 95% BI 12,7 tot 17,4). Ook werden in de 
rifampicinegroep in de eerste 146 dagen na 
randomisatie significant minder bijwerkingen 
van graad 3 tot 5 gerapporteerd. Het verschil 
was 1,1 procentpunt (95% BI 1,9 tot 0,4) voor 
alle events en 1,2 procentpunten (95% BI 1,7 
tot 0,7) voor hepatotoxische events.

Menzies D, Adjobimey M, Ruslami R, et al. Four Months 
of Rifampin or Nine Months of Isoniazid for Latent 
Tuberculosis in Adults. N Engl J Med. 2018;379:440-53. 



HET MOOIE VAN
VOORUITZIEN
BIKTARVY® (BIC/FTC/TAF) is een duurzame* STR die bictegravir 
– een nieuwe INSTI – combineert met Descovy®, een in de richtlijn 
aanbevolen** dubbele NRTI-backbone.1-4

*  Duurzame ART wordt gedefi niëerd3-4 als ART die voorkomt dat behandelings resistente mutaties optreden, 
die ervoor zorgt dat het aantal CD4 T-cellen toeneemt of stabiliseert en daardoor klinische meerwaarde oplevert. 
In klinische fase 3 studies (t/m 48 weken) heeft Biktarvy deze resultaten laten zien.1;5-8

**   De Descovy®-backbone (FTC/TAF) heeft in de Amerikaanse DHHS-richtlijnen een “Rating of recommendation: A=Strong” 
en “Rating of Evidence: I=Data from randomized controlled trials”.3,4

ART, antiretrovirale therapie; BIC/FTC/TAF, bictegravir/emtricitabine/tenofoviralafenamidefumaraat; INSTI, integrase strand transfer inhibitor; 
NRTI, nucleoside reverse transcriptase inhibitor; STR, single tablet regimen.

Dit product is onderworpen aan aanvullende monitoring. Zie voor meer productinformatie en referenties elders in deze uitgave.B
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AIDS 2018

Eind juli vond in Amsterdam het grootste internationale hiv-congres plaats: AIDS 2018.
Met een diversiteit aan (veelal kleurrijke) congresgangers ‘from all walks of life’ gaat AIDS 
2018 waarschijnlijk de boeken in als een van de meest non-conformistische congressen 
ooit in Amsterdam gehouden. Bijna een week lang luisterden wetenschappers 
en artsen zij aan zij met voorvechters van rechten voor kwetsbare groepen, zoals 
(transgender) sekswerkers, LBGT-activisten en vele andere belangenbehartigers, naar 
de overweldigende hoeveelheid presentaties en voordrachten. Hieronder vindt u een 
selectie van het belangrijkste congresnieuws. Een uitgebreider overzicht vindt u op de 
website van Medidact Infectieziekten (medidact.com/infectieziekten).

Hiv-vaccin steeds dichterbij
Al sinds de ontdekking van het hivvirus wordt 
naarstig gezocht naar een vaccin dat hivin
fectie kan voorkomen. Inmiddels is met het 
vaccin Ad26.Mos.HIV een belangrijke stap in 
de goede richting gezet, nu blijkt dat een jaar 
na vaccinatie bij alle gezonde hivnegatieve 
proefpersonen een robuuste hivantilichaam
respons werd behouden. Problematisch bij de 
ontwikkeling van een universeel hivvaccin is 
de wereldwijde genetische diversiteit van hiv. 
Door een zogenaamd mozaïekgebaseerd 
vaccin te ontwikkelen, hoopten onderzoe
kers dit bezwaar te ondervangen. In het Ad26.
Mos.HIVvaccin zijn mozaïekimmunogenen 
gebruikt die ontwikkeld zijn met behulp van 
diverse genen uit een aantal virale subtypes, 
waardoor het vaccin zo breed mogelijk werk
zaam zou moeten zijn. 
In de fase I/IIa APPROACHstudie werden vei
ligheid, verdraagbaarheid en immunogeniciteit 
van verschillende mozaïekgebaseerde vacci
natieregimes bij 393 gezonde hivnegatieve 
proefpersonen onderzocht. Deze vaccinregi
mes bestonden allemaal uit 2 startdoseringen 
(op week 0 en 12) van Ad26.Mos.HIV, gevolgd 
door 2 boosters (op week 24 en 48) van ofwel 
Ad26.MosHIV, MVAmozaïek en/of verschillende 
doseringen van een proteïne Clade Cgp140 met 
aluminiumfosfaat. Op week 96 – een jaar na de 
laatste dosis vaccin – bleek dat alle regimes een 
robuuste humorale en cellulaire hiv1respons 
behielden die door vaccinatie was uitgelokt. 
Het meest immunogene regime bestond uit 
mozaïkAd26 als primer en Ad26 + hoge dosis 
gp140 als booster. Alle onderzochte regimes 
bleken door de proefpersonen goed te worden 
verdragen. Er werden geen onverwachte vac
cingerelateerde bijwerkingen gerapporteerd.
Deze bemoedigende bevindingen hebben 
onder meer geleid tot de initiatie van de fase 
IIb Imbokodostudie. Dit is de eerste studie 
naar de effectiviteit van een mozaïekgebaseerd 
vaccinregime. In 5 landen in SubSaharaAfrika 
worden 2.600 vrouwen tussen de 16 en 35 jaar 
geïncludeerd die gevaccineerd worden met 
Ad26.Mos HIV ter preventie van hivinfectie. 
De resultaten van deze studie worden in 2021 
verwacht.1 

Geen enkele hiv-infectie met on 
demand en dagelijkse PrEP
Zowel on demand als dagelijks gebruik van 
PrEP blijkt in de praktijk veilig en effectief, zo 
volgde uit de eerste resultaten van de ANRS 
PREVENIRstudie. Niemand uit de hoogri
sicoonderzoekspopulatie is tijdens PrEP

gebruik geïnfecteerd geraakt. Deze uitkom
sten zijn vooral interessant voor degenen die 
wel PrEP willen gebruiken, maar alleen als het 
nodig is. Tevens biedt dit mogelijkheden voor 
moeilijk bereikbare groepen.
Ruim een jaar geleden ging de ANRS PREVENIR
studie van start. Doel was het bestuderen van 
de invloed die PrEP heeft op de hiv/aidsepi
demie in de regio Parijs, “het meest getroffen 
gebied in Frankrijk”, aldus studiecoördinator 
Jean Michel Molina. Tevens werd gekeken naar 
de mogelijkheden die PrEP biedt voor indivi
duele ondersteuning, evenals preventie en 
behandeling van andere seksueel overdraag
bare aandoeningen. De inclusie loopt nog en in 
totaal zullen er 3.000 mensen worden geïnclu
deerd. Dit zijn hivnegatieve mensen (voorna
melijk mannen die seks hebben met mannen) 
die een hoog risico op hivbesmetting lopen. 
Van de eerste 1.600 deelnemers aan de studie 
werd op AIDS 2018 een interimanalyse gepre
senteerd. De proefpersonen konden kiezen: 
46% opteerde voor on demand PrEP en 54% 
koos voor dagelijks gebruik. “Opvallend was 
dat meer dan 96% van de deelnemers in beide 
regimes PrEP correct gebruikte,” aldus Molina, 
die dit een geruststellende gedachte vond. 
Dat PrEP effectief is, bleek uit het gegeven 
dat tot op de dag van vandaag geen enkele 
deelnemer uit beide cohorten geïnfecteerd is 
geraakt met hiv. Zonder PrEP hadden zich naar 
schatting ongeveer 85 hivinfecties in deze 
groep voorgedaan, zo rekende Molina zijn 
publiek voor. Daarnaast was het percentage 
mensen dat verloren raakte voor followup 
buitengewoon laag.
Wat betreft veiligheid waren er vrijwel geen 
verschillen tussen de on demand en dage
lijkse PrEPgebruikers. Afgezien van wat 
milde gastrointestinale klachten, kon volgens 
Molina geconcludeerd worden dat beide 
vormen van PrEP goed verdragen werden. Dit 
werd bevestigd doordat niemand het PrEP
gebruik staakte als gevolg van bijwerkingen.2

Dolutegravir/rilpivirine behoudt op 
lange termijn virale suppressie 
Uit de 100 wekendata van de SWORD
studies met betrekking tot het dolutegravir/
rilpivirineregime blijkt dat deze combinatie 
gedurende een langere periode effectiviteit 
behoudt. Tevens is duidelijk geworden dat 
de veiligheid van deze combinatie consistent 
is met wat reeds bekend is van deze twee 
middelen afzonderlijk. Gezien het langdurige 
karakter van het gebruik van hivremmers, is 
het belangrijk om toxiciteit en bijwerkingen 

zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft geresul
teerd in een zoektocht naar effectieve regimes 
met zo min mogelijk verschillende middelen 
en een goede verdraagbaarheid. In het fase 
IIIprogramma van dolutegravir/rilpivirine 
werden veiligheid en effectiviteit geëvalueerd 
bij virologisch onderdrukte hivpositieve vol
wassenen die van een 3 of 4middelenregime 
switchten naar de combinatie dolutegravir 50 
mg/rilpivirine 25 mg eenmaal daags. 
In de vroege switchgroep (n = 513) begonnen 
patiënten op dag 1 met dolutegravir/rilpivi
rine; 95% behield een hoog niveau van viro
logische suppressie op week 48 en het middel 
bleef effectief tot en met week 100. In de late 
switchgroep (n = 477), waarin patiënten hun 
huidige ARTregime continueerden tot en met 
week 52 en toen switchten naar dolutegravir/
rilpivirine, leken deze bevindingen reprodu
ceerbaar. In totaal behield 93% virale suppres
sie tot en met week 100. 
Op 48 weken postswitch was het veiligheids
profiel van de late switchgroep vergelijkbaar 
met dat van de groep die vroeg switchte. In 
deze laatste groep werd ‘snapshot’ virologi
sche nonrespons gezien bij 3% van de deel
nemers. In totaal had 11% een ernstige bijwer

king en 7% staakte de behandeling als gevolg 
van bijwerkingen. In de late switchgroep was 
het veiligheidsprofiel vergelijkbaar met dat 
van de vroege switchgroep; 6% ervoer ern
stige bijwerkingen en 3% staakte de behan
deling wegens bijwerkingen.3,4 

Gunstige invloed B/F/TAF op PRO’s 
Het initiëren van of switchen naar B/F/TAF 
heeft een gunstige invloed op de patiënt
gerapporteerde uitkomsten (PRO’s) van 
patiënten in vergelijking met starten met of 
switchen naar DTG/ABC/3TC. De verschillen in 
PRO’s tussen beide regimes zijn al vanaf week 
4 zichtbaar, waarbij de symptomen die tussen 
beide regimes significant verschilden door
gaans aanhielden tot en met week 48. PRO’s 
spelen een belangrijke rol bij de differentiatie 
tussen de verschillende beschikbare behan
delregimes voor hivpositieve patiënten. Het 
is essentieel dat zorgverleners hier inzicht in 
hebben omdat tevredenheid van de patiënt 
en de verdraagbaarheid van de behandeling 
de therapietrouw aanzienlijk beïnvloeden.

Wohl et al. brachten de veranderingen in 
PRO’s in beeld bij seropositieve volwasse
nen die waren gestart met of geswitcht naar  
B/F/TAF ten opzichte van DTG/ABC/3TC. 
Hiervoor werden 2 grote dubbelblinde studies 
gebruikt: een met behandelingsnaïeve patiën
ten (n = 629) en een met virologisch onder
drukte patiënten (n = 563). 
De behandelingsnaïeve patiënten die met 
DTG/ABC/3TC begonnen, gaven aan meer last 
te hebben van vermoeidheid/weinig energie, 
duizeligheid/een licht gevoel in het hoofd, 
misselijkheid/braken, gebrek aan eetlust 
en moeilijkheden met slapen dan degenen 
die met B/C/TAF waren gestart. Degenen 
die naar DTG/ABC/3TC switchten, hadden in 
vergelijking met de switchers naar B/C/TAF 
meer last van duizeligheid/een licht gevoel in 
het hoofd, misselijkheid/braken, gebrek aan 
eetlust, depressieve gevoelens, angst en ner
vositeit, moeilijkheden met slapen en slechte 
slaapkwaliteit.
De onderzoekers wezen erop dat het meten 
van PRO’s niet alleen inzicht geeft in de facto
ren die de therapietrouw ondermijnen, maar 
ook informatie biedt over bijwerkingen van 
behandelingen die anders niet aan het licht 

zouden komen. Met deze kennis kunnen in 
klinische studies veiligheid en effectiviteit van 
de verschillende behandelregimes mogelijk 
verder worden gedifferentieerd.5 

Gerichte ondersteuning met digitale 
PrEP
‘Digitale’ PrEP – een pil voorzien van een 
sensor die na inname een signaal via een 
pleister naar een smartphone stuurt – biedt 
ongekende mogelijkheden voor zowel behan
delaar als hivpatiënt. Vrijwel realtime kan 
op afstand worden gezien of PrEP volgens 
schema is ingenomen waardoor zorgverle
ners gemakkelijker ondersteuning bij thera
pietrouw kunnen bieden.
Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden 
een orale PrEPpil die een minuscule sensor 
(bestaande uit siliconen, magnesium en 
koper) bevat. Deze sensor is 1 x 1 x 0,45 mm, 
ongeveer even groot als een zoutkorrel. 
Na inname van de PrEPpil geeft deze inge
bouwde sensor een zeer lichte elektrisch puls 
af op het moment dat PrEP in aanraking komt 
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‘Digitale’ PrEP biedt ongekende mogelijkheden 
voor behandelaar en hiv-patiënt

HET MOOIE VAN
VOORUITZIEN
BIKTARVY® (BIC/FTC/TAF) is een duurzame* STR die bictegravir 
– een nieuwe INSTI – combineert met Descovy®, een in de richtlijn 
aanbevolen** dubbele NRTI-backbone.1-4

*  Duurzame ART wordt gedefi niëerd3-4 als ART die voorkomt dat behandelings resistente mutaties optreden, 
die ervoor zorgt dat het aantal CD4 T-cellen toeneemt of stabiliseert en daardoor klinische meerwaarde oplevert. 
In klinische fase 3 studies (t/m 48 weken) heeft Biktarvy deze resultaten laten zien.1;5-8

**   De Descovy®-backbone (FTC/TAF) heeft in de Amerikaanse DHHS-richtlijnen een “Rating of recommendation: A=Strong” 
en “Rating of Evidence: I=Data from randomized controlled trials”.3,4

ART, antiretrovirale therapie; BIC/FTC/TAF, bictegravir/emtricitabine/tenofoviralafenamidefumaraat; INSTI, integrase strand transfer inhibitor; 
NRTI, nucleoside reverse transcriptase inhibitor; STR, single tablet regimen.

Dit product is onderworpen aan aanvullende monitoring. Zie voor meer productinformatie en referenties elders in deze uitgave.B
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met het maagzuur. Dit signaal wordt gere
gistreerd door een pleister die patiënten op 
het bovenlichaam dragen. Vervolgens wordt 
het signaal via bluetooth naar de smartphone 
van de patiënt gestuurd. Vanaf daar wordt de 
informatie versleuteld en geüpload naar een 
beveiligde server. Daarop kunnen patiënten 
– en artsen als patiënten hen toegang tot de 
site geven – bekijken hoe goed ze hun medi
catieschema hebben nageleefd.
Momenteel loopt er een studie die onderzoekt 
hoe de innamepatronen zijn als mensen deze 
digitale PrEP langer gebruiken. “Interessant,” 
aldus onderzoeker Sara Browne, “omdat 
daarmee inzichtelijk kan worden gemaakt 
hoe deze patronen eruit zien bij mensen die 
heel nauwgezet hun medicatie nemen versus 
degenen die een chaotisch innamepatroon 
hebben.” Een ander voordeel van deze 
nieuwe techniek, aldus Browne, is dat de zorg 
gedifferentieerd kan worden. “Als mensen 
PrEP niet innemen, werkt het niet. Met deze 
techniek wordt therapieontrouw al vroeg 
ondervangen. Patiënten kunnen gerichte 
ondersteuning krijgen bij het verbeteren van 
de therapietrouw en daarmee de effectivi
teit van de behandeling.” Met een dergelijke 
gepersonaliseerde aanpak kunnen volgens 
Browne eveneens kosten worden bespaard.6 

Hoogrisicogedrag bij hiv+ MSM met 
hepatitis co-infectie 
Het blijkt dat virale hepatitis B (HBV) en 
hepatitis C (HCV) markers zijn voor seksueel 
hoogrisicogedrag onder seropositieve MSM. 
Voor MSM met een hiv/HCVcoinfectie is er 
een duidelijke associatie met chemseks en 
gelijktijdige transmissie van syfilis ten tijde 
van de hivdiagnose, maar dat geldt niet voor 
chlamydia of gonorroe. Onderzoekers in Hong 
Kong gingen uit van de hypothese dat mannen 
die seks hebben met mannen (MSM) en een 
hiv/HCVcoinfectie hebben, een specifieke 
groep vormen met bepaald risicovol seksu
eel gedrag. Zij brachten dit in kaart door alle 
volwassen patiënten met een net gediagnos
ticeerde hivinfectie die in één jaar een van de 
vier openbare gezondheidszorgcentra in Hong 
Kong bezochten, uit te nodigen mee te doen 
aan een prospectieve cohortstudie. Daarbij 
vulden de deelnemers een vragenlijst in en 
werd er bloed afgenomen voor een filogene
tische hivanalyse. Tevens werden de HBV en 
HCVinfectiestatus (HBsAg, antiHCV) ten tijde 
van de hivdiagnose samen met de voorge
schiedenis van seksueel overdraagbare aan
doeningen (SOA’s) vermeld en geanalyseerd. 
In totaal werden op deze manier 344 nieuw 
gediagnosticeerde patiënten geïncludeerd. 
Van hen was 87% MSM en de prevalentie van 
HBV en HCVinfectie bedroeg respectievelijk 
5,37% en 3,69%. In totaal vulden 191 MSM met 
een mediane leeftijd van 31 jaar de vragen
lijst in. Tevens werden het hivsubtype en de 
overige klinische data geanalyseerd. Bij 40% 
van hen deden zich bacteriële SOA’s voor 
(syfilis, gonorroe en/of chlamydia). Het bleek 
dat de hivpositieve MSM met HBV of HCV ten 
tijde van de diagnose vaker gelijktijdige part
ners hadden (OR 2,98; p = 0,034), deelnamen 
aan groepsseks, (OR 4,46; p = 0,005) en party
drugs gebruikten tijdens seks (zogenaamde 
‘chemseks’: OR 5,79; p = 0,001). 
Vooral bij de MSM met hiv/HCVcoinfectie was 
de OR voor een geschiedenis van chemseks (OR 
8,62; p = 0,026) en infectie met syfilis (OR 9,86; 
p = 0,022) hoger, maar dat was niet het geval voor 
de andere SOA’s. Alle hiv/HCVcogeïnfecteerde 
patiënten gaven aan dat ze de hivinfectie lokaal 
hadden opgelopen. Tussen MSM met en zonder 

HBV of HCV bleek geen verschil te zijn wat betreft 
hivsubtypedistributie. Het op zoek geweest zijn 
naar sekspartners in sauna’s in het jaar voordat 
de infectie werd gediagnosticeerd, liet een mar
ginaal effect zien op de HBV/HCVstatus van deze 
mannen (OR 2,53; p = 0,051).7

Switchen naar E/C/F/TAF verlaagt 
risico op cardiovasculaire ziekte
Switchen van een op ABC gebaseerd regime 
naar E/C/F/TAF vermindert het risico op cardio
vasculaire ziekte (CVD) significant volgens een 
gevalideerd model. In dit speciaal voor mensen 
met hiv ontwikkelde DADmodel (volledig) 
wordt rekening gehouden met het CVDrisico 
dat geassocieerd is met het gebruik van op 
ABC gebaseerde behandelregimes. Mogelijk 
biedt switchen voor deze specifieke popula
tie dan ook klinische voordelen. CVD vormt 
een belangrijke oorzaak van morbiditeit en 
mortaliteit onder mensen met hiv. Tevens zijn 
lopinavir, darunavir, en abacavir (ABC) geasso
cieerd met een toegenomen risico op CVD. Bij 
de keuze voor ART dienen dergelijke factoren 
dan ook te worden meegenomen. Raffi et al. 
evalueerden het effect van het switchen van 
op ABCgebaseerde regimes naar E/C/F/TAF op 
de lipiden. Tevens schatten zij het CVDrisico 
bij virologisch onderdrukte hivpatiënten in.

In totaal werden 274 mensen met hiv1 RNA 
< 50 kopieën/ml 2:1 gerandomiseerd naar 
ofwel switchen naar E/C/F/TAF (n = 183) of 
het continueren van het op ABC gebaseerde 
regime (n = 91) gedurende 24 weken. Bij de 
deelnemers werden onder andere nuchtere 
lipiden, bloeddruk, medische voorgeschiede
nis, en de berekende 5jaars CVDrisicoscores 
gemeten. Hiervoor werden DADmodellen 
(volledige en gereduceerde) en de 10jaars
scores gebaseerd op de ACC/AHA Pooled 
Cohort en Framinghammodellen gebruikt.
Er werden geen klinisch significante verschil
len gezien in nuchtere lipiden op week 24 na 
het switchen naar E/C/F/TAF ten opzichte van 
het continueren van een op ABC gebaseerd 
regime. Hoewel beide behandelarmen verge
lijkbare CVDscores op baseline hadden, bleek 
dat switchen naar E/C/F/TAF resulteerde in 
een statistisch significante reductie in risico
scores op week 24 ten opzichte van het conti
nueren van de op ABC gebaseerde regimes in 
het volledige DADmodel (p < 0,001). Tevens 
was er een significante verschuiving in klini
sche CVDrisicocategorisatie in het voordeel 
van behandeling met E/C/F/TAF (p = 0,039). In 
de overige CVDmodellen bleek er geen ver
schil te zijn in het geschatte CVDrisico tussen 
de verschillende behandelgroepen.8
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VERKORTE PRODUCTINFORMATIE EPCLUSA®H
H Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
SAMENSTELLING: 400 mg sofosbuvir en 100 mg velpatasvir. FARMACEUTISCHE 
VORM: filmomhulde tablet. INDICATIES: Behandeling van chronische infectie met het 
hepatitis C-virus (HCV) bij volwassenen. DOSERING: De behandeling met Epclusa 
moet worden gestart en gecontroleerd door een arts die ervaren is in de behandeling 
van patiënten met HCV-infectie. De aanbevolen dosering van Epclusa is één tablet 
oraal eenmaal daags met of zonder voedsel gedurende 12 weken. Toevoeging van 
ribavirine kan worden overwogen, zie SmPC. CONTRA-INDICATIES: Overgevoelig heid 
voor de werkzame stoffen of voor één van de hulpstoffen. Gebruik met krachtige P-gp- 
en krachtige CYP-inductoren, zie SmPC. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN 
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: Epclusa mag niet gelijktijdig worden toegediend met 
andere geneesmiddelen die sofosbuvir bevatten. Ernstige bradycardie en hartblok: Er 
zijn gevallen van ernstige bradycardie en hartblok waargenomen bij gelijktijdig gebruik 
van sofosbuvir in combinatie met een ander direct werkend antiviraal middel DAA’s) en 
amiodaron, met of zonder andere geneesmiddelen die de hartslag vertragen. Omdat 
de gevallen potentieel levensbedreigend zijn, mag amiodaron bij patiënten die Epclusa 
gebruiken, uitsluitend worden gebruikt wanneer andere anti aritmische behandelingen 
niet worden verdragen of gecontra-indiceerd zijn. Bij patiënten die ook bètablokkers 
gebruiken of degenen met onderliggende cardiale comorbiditeiten en/of gevorderde 
leverziekte kan sprake zijn van een verhoogd risico op symptomatische bradycardie 
bij gelijktijdige toediening van amiodaron. Vanwege de lange halfwaardetijd van 
amiodaron dient geschikte monitoring plaats te vinden bij patiënten die in de afge-
lopen maanden zijn gestopt met amiodaron en die gaan beginnen met Epclusa. Zie 
voor meer informatie de SmPC. Patiënten bij wie een eerdere behandeling met een 
NS5A- bevattend regime heeft gefaald: behandeling met Epclusa + RBV gedurende 
24 weken kan in overweging worden genomen voor patiënten bij wie behandeling met 
een NS5A-bevattend regime heeft gefaald en bij wie naar verwachting sprake is van 
een hoog risico op klinische ziekteprogressie en die geen alternatieve behandelings-
opties hebben. Nierfunctiestoornis: De veilig heid van Epclusa is niet onderzocht bij 
patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) of ESRD 
die hemodialyse vereist. Raadpleeg de SmPC van ribavirine voor patiënten met een 
creatinineklaring (CrCl) < 50 ml/min. Gebruik met matige P-gp-inductoren of matige 
CYP-inductoren: Gelijktijdige toediening met Epclusa wordt niet aanbevolen. Gebruik 
met bepaalde antiretrovirale regimes tegen HIV: Het is gebleken dat Epclusa de 
blootstelling aan tenofovir verhoogt, met name bij gebruik in combinatie met een 
HIV-regime dat tenofovirdisoproxilfumaraat en een farmacokinetische booster (ritonavir 
of cobicistat) bevat. De veiligheid van tenofovirdisoproxilfumaraat in het kader van een 
behandeling met Epclusa en een farmacokinetische booster is niet vastgesteld. De  
mogelijke risico’s en voordelen van gelijktijdige toediening van Epclusa met de 
vaste-dosiscombinatietablet die elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir-diso-

proxilfumaraat bevat of tenofovirdisoproxilfumaraat toegediend in combinatie met 
een gebooste HIV-protease remmer (bijv. atazanavir of darunavir) moeten worden 
overwogen, in het bijzonder bij patiënten met een verhoogd risico op een nierfunctie-
stoornis. Patiënten die Epclusa gelijktijdig met elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/
tenofovirdisoproxilfumaraat of met tenofovirdisoproxilfumaraat en een gebooste HIV- 
proteaseremmer krijgen, moeten worden gecontroleerd op tenofovirgerelateerde 
bijwerkingen. Gelijktijdige infectie met HCV/HBV: Er dient te worden gescreend op 
HBV bij alle patiënten vóór de start van de behandeling. Patiënten met een gelijktijdige 
HCV/HBV-infectie lopen risico op reactivering van HBV en moeten daarom worden 
gecontroleerd en behandeld overeenkomstig de huidige klinische richtlijnen. Cirrose 
CPT-klasse C: De veiligheid en werkzaamheid van Epclusa zijn niet beoordeeld bij 
patiënten met cirrose CPT-klasse C. Patiënten die een levertransplantatie hebben 
ondergaan: De veiligheid en werkzaamheid van Epclusa bij de behandeling van 
HCV-infectie bij patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan, zijn niet 
beoordeeld. INTERACTIES: Voor een compleet overzicht en informatie over genees-
middeleninteracties van Epclusa met potentieel gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen, 
zie SmPC. VRUCHTBAARHEID, ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING: Het gebruik 
van Epclusa wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Epclusa mag niet worden 
gebruikt in de periode dat borstvoeding gegeven wordt. Er zijn geen gegevens beschik-
baar over het effect van Epclusa op de vruchtbaarheid bij mensen. De resultaten van 
dieronderzoek duiden niet op schadelijke effecten van sofosbuvir of velpatasvir op de 
vruchtbaarheid. Raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken van ribavirine 
voor gedetailleerde aanbevelingen met betrekking tot zwangerschap, anticonceptie 
en borstvoeding als ribavirine gelijktijdig wordt toegediend met Epclusa. BEÏNVLOEDING 
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gebruikt met amiodaron en/of andere geneesmiddelen die de hartslag vertragen. 
FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP: Direct werkend antiviraal middel, ATC-code: 
J05AP55 AFLEVERSTATUS: U.R. PRIJS: Zie Z-index VERGOEDING: Op verstrekking 
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2018-10-11 Epclusa SmPC_192x110mm.indd   1 11-10-18   09:37

Verkorte Productinformatie Biktarvy®t

tDit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. 
SAMENSTELLING: bictegravirnatrium, overeenkomend met 50 mg bictegravir, 200 mg emtricitabine 
en tenofoviralafenamidefumaraat, overeenkomend met 25  mg tenofoviralafenamide. FARMACEU-
TISCHE VORM: filmomhulde tablet. INDICATIES: Biktarvy is geïndiceerd voor de behandeling van 
volwassenen met humaan immunodeficiëntievirus 1 (hiv‑1) zonder huidige of eerdere aanwijzingen 
van virale resistentie tegen de klasse van integraseremmers, emtricitabine of tenofovir. De therapie 
moet worden gestart door een arts met ervaring in de behandeling van hiv‑infecties. DOSERING: Eén 
tablet, eenmaal daags in te nemen met of zonder voedsel. De filmomhulde tablet mag niet worden 
gekauwd, fijngemaakt of doorgebroken. Ouderen: Er zijn beperkte gegevens over het gebruik van 
Biktarvy bij patiënten van 65 jaar of ouder. Geen dosisaanpassing noodzakelijk. Nierfunctiestoornis: 
Geen dosisaanpassing bij een geschatte creatinineklaring (CrCl) ≥  30 ml/min. Niet starten bij een 
geschatte CrCl < 30 ml/min. Leverfunctiestoornis: Bij patiënten met een lichte (Child‑Pugh‑klasse A) 
of matige (Child‑Pugh‑klasse B) leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing van Biktarvy noodza‑
kelijk. Biktarvy is niet onderzocht bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child‑Pugh‑
klasse C); daarom wordt Biktarvy niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een ernstige lever‑
functiestoornis. CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor een van 
de hulpstoffen. Biktarvy mag niet gelijktijdig worden toegediend met rifampicine en sint‑janskruid 
(Hypericum perforatum). BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: 
Hoewel bewezen is dat effectieve virale suppressie met antiretrovirale behandeling het risico van 
seksuele overdracht substantieel vermindert, kan een nog aanwezig risico niet worden uitgesloten. 
Voorzorgsmaatregelen om overdracht te voorkomen dienen te worden genomen in overeenstemming 
met nationale richtlijnen. Patiënten met gelijktijdige infectie met hiv en het hepatitis B- of C-virus 
(HBV, HCV): Patiënten met chronische hepatitis B of C die antiretrovirale therapie krijgen, lopen een 
verhoogd risico op ernstige en potentieel fatale leverbijwerkingen. Er zijn beperkte gegevens over de 
veiligheid en werkzaamheid van Biktarvy bij patiënten met gelijktijdige infectie met hiv‑1 en het 
hepatitis C‑virus (HCV). Stoppen van de behandeling met Biktarvy bij patiënten met gelijktijdige 
infectie met hiv en HBV kan gepaard gaan met ernstige acute exacerbaties van hepatitis. Patiënten 
met gelijktijdige infectie met hiv en HBV die stoppen met de behandeling met Biktarvy dienen 
gedurende ten minste enige maanden na het stoppen van de behandeling zowel door middel van 
klinisch vervolgonderzoek als door laboratoriumonderzoek nauwlettend gecontroleerd te worden. 
Leverziekte: De veiligheid en werkzaamheid van Biktarvy bij patiënten met een significante onderlig‑
gende leveraandoening zijn niet vastgesteld. Gewicht en metabole parameters: Een gewichtstoename 
en een stijging van de serumlipiden‑ en bloedglucosespiegels kunnen tijdens antiretrovirale behan‑
deling optreden. Mitochondriale disfunctie na blootstelling in utero: nucleos(t)ideanalogen kunnen 
een effect hebben op de mitochondriale functie in variabele gradaties, hetgeen het meest uitge‑
sproken is met stavudine, didanosine en zidovudine; bij hiv‑negatieve zuigelingen die in utero en/of 
postnataal werden blootgesteld aan nucleoside‑analogen, werd mitochondriale disfunctie gerappor‑
teerd, voornamelijk in schema’s met zidovudine; zie verder SmPC. Immuunreactiveringssyndroom: 
Bij met hiv geïnfecteerde patiënten die op het moment dat CART wordt gestart een ernstige immuun‑
deficiëntie hebben, kan zich een ontstekingsreactie op asymptomatische of nog aanwezige opportu‑
nistische pathogenen voordoen die tot ernstige klinische manifestaties of verergering van de 
symptomen kan leiden. Opportunistische infecties: Patiënten moeten geïnformeerd worden dat 
Biktarvy of welke andere antiretrovirale therapie de hiv‑infectie niet geneest en dat zij nog altijd 
opportunistische infecties en andere complicaties van hiv‑infectie kunnen ontwikkelen. Osteone-
crose: Gevallen van osteonecrose zijn vooral gemeld bij patiënten met voortgeschreden hiv‑infectie 
en/of langdurige blootstelling aan CART. Patiënten moet worden aanbevolen om een arts te 

raadplegen wanneer hun gewrichten pijnlijk zijn of stijf worden of wanneer zij moeilijk kunnen 
bewegen. Nefrotoxiciteit: Een potentieel risico op nefrotoxiciteit als gevolg van chronische bloot‑
stelling aan lage tenofovirconcentraties vanwege dosering met tenofoviralafenamide kan niet worden 
uitgesloten. Gelijktijdige toediening van andere geneesmiddelen: Bepaalde geneesmiddelen mogen 
niet gelijktijdig worden toegediend met Biktarvy, zie SmPC. Biktarvy mag niet gelijktijdig worden 
toegediend met andere antiretrovirale geneesmiddelen. INTERACTIES: Biktarvy mag niet gelijktijdig 
worden toegediend met geneesmiddelen die tenofoviralafenamide, tenofovirdisoproxil, lamivudine of 
adefovirdipivoxil bevatten, die gebruikt worden voor de behandeling van een HBV‑infectie. Voor 
volledige en gedetailleerde informatie omtrent interacties zie SmPC. VRUCHTBAARHEID, ZWANGER-
SCHAP EN BORSTVOEDING: Zwangerschap: Er zijn geen of beperkte gegevens (minder dan 
300  zwangerschapsuitkomsten) over het gebruik van bictegravir en tenofoviralafenamide bij 
zwangere vrouwen. Een grote hoeveelheid gegevens over zwangere vrouwen (meer dan 1000 bloot‑
gestelde uitkomsten) duidt erop dat emtricitabine niet misvormend of foetaal/neonataal toxisch is. 
Biktarvy mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt, tenzij de klinische toestand van de 
vrouw behandeling met bictegravir/emtricitabine/tenofoviralafenamide noodzakelijk maakt. Borst-
voeding: Biktarvy mag niet worden gebruikt in de periode dat borstvoeding wordt gegeven. Vrucht-
baarheid: Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect op de vruchtbaarheid van Biktarvy bij de 
mens. BEÏNVLOEDING VAN DE RIJVAARDIGHEID EN VAN HET VERMOGEN OM MACHINES TE 
BEDIENEN: Patiënten dienen ingelicht te worden over het feit dat er melding is gemaakt van duize‑
ligheid tijdens behandeling met de componenten van Biktarvy. BIJWERKINGEN: vaak: depressie, 
ongewone dromen, hoofdpijn, duizeligheid, diarree, misselijkheid, vermoeidheid; soms: anemie, 
suïcidaal gedrag, angst, slaapstoornissen, braken, abdominale pijn, dyspepsie, flatulentie, hyperbiliru‑
binemie, angio‑oedeem, huiduitslag, pruritus, artralgie. Zie ook de SmPC. FARMACOTHERAPEU-
TISCHE GROEP: antiviraal middel voor systemisch gebruik; antivirale middelen voor hiv‑infectie, 
combinatiepreparaten, ATC‑code: J05AR20. AFLEVERSTATUS: U.R. PRIJS: Zie Z‑index 
VERGOEDING: Op verstrekking van dit geneesmiddel bestaat aanspraak krachtens en onder de 
voorwaarden van de Nederlandse Zorgverzekeringswet en begeleidende uitvoeringswetgeving. 
VERGUNNING: EU/1/18/1289/001‑002 REGISTRATIEHOUDER: Gilead Sciences Ireland UC, Ierland. 
LOKALE VERTEGENWOORDIGER: Gilead Sciences Netherlands B.V., Claude Debussylaan 22, 1082 
MD Amsterdam DATUM: Deze tekst is het laatst herzien in september 2018. BIK/NL/18‑06//1077(1). 
Voor de volledige productinformatie zie de geregisteerde Samenvatting van de Productkenmerken.

Referenties:
1. Biktarvy®. Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC). 2. Descovy®. Samenvatting van de 
Productkenmerken (SmPC). 3. Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB). www.nvhb.nl. 
Richtlijn HIV. Accessed on September 28, 2018 via http://www.nvhb.nl/richtlijnhiv/index.php/.  
4. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral 
agents in HIV‑1‑infected adults and adolescents. Department of Health and Human Services (DHHS). 
Available at http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/AdultandAdolescentGL.pdf Section accessed 
September 28, 2018. 5. Gallant J et al. Lancet. 2017 Nov 4;390(10107):2063‑2072. doi: 10.1016/S0140‑
6736(17)32299‑7. Epub 2017 Aug 31. 6. Sax PE et al. Lancet HIV. 2017 Apr;4(4):e154‑e160. doi: 10.1016/
S2352‑3018(17)30016‑4. Epub 2017 Feb 15. 7. Daar ES et 
al. Lancet HIV. 2018 Jun 15. pii: S2352‑3018(18)30091‑2. 
doi: 10.1016/S2352‑3018(18)30091‑2. Epub ahead of print. 
8. Molina JM et al. Lancet HIV. 2018 Jun 15. pii: S2352‑
3018(18)30092‑4. doi: 10.1016/S2352‑3018(18)30092‑4. 
Epub ahead of print.
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Prix Galien Pharmaceutical Award 2018
Kandidaten

Productnaam Generieke naam Fabrikant

Dupixent® dupilumab Sanofi Genzyme

Lartruvo® olaratumab Eli Lilly 

Mavenclad® cladribine tabletten Merck 

Olumiant® baricitinib Eli Lilly 

Orkambi® lumacaftor/ivacaftor Vertex Pharmaceuticals

Spinraza® nusinersen Biogen 

Zinplava® bezlotoxumab MSD

Genomineerden
Productnaam Generieke naam Fabrikant

Mavenclad® cladribine tabletten Merck

Olumiant® baricitinib Eli Lilly

Spinraza® nusinersen Biogen

Winnaar
Productnaam Generieke naam Fabrikant

Spinraza® nusinersen Biogen

Prix Galien MedTech Award 2018
Kandidaten
• FreeStyle Libre – Abbott Diabetes Care
• Philips IntelliSite Pathology Solution 

– Philips
• Sapien 3 Heart Valve – Edwards 

Lifesciences
• Trevo XP Provue Retriever – Stryker
• VRiend – Horus VR

Genomineerden
• FreeStyle Libre – Abbott Diabetes Care
• Philips IntelliSite Pathology Solution 

– Philips
• VRiend – Horus Experience B.V.

Winnaar
• FreeStyle Libre – Abbott Diabetes Care

Prix Galien

Op 2 oktober vond in de ReeHorst te Ede de 25e uitreiking van de Prix Galien 
plaats. De Research Award werd dit jaar toegekend aan prof. dr. Reinoud Gosens, 
adjunct hoogleraar Translationele farmacologie bij het Groningen Research 
Institute for Asthma and COPD (GRIAC). Spinraza® (nusinersen) van Biogen won de 
Pharmaceutical Award voor de behandeling van spinale musculaire atrofie (SMA). 
Daarnaast werd dit jaar voor het eerst de MedTech Award uitgereikt en wel aan 
Abbott Diabetes Care voor de FreeStyle Libre glucosemeter.

Tijdens deze 25e editie werden de prijzen, 
voorheen bekend als de Galenusprijzen, naar 
internationaal voorbeeld definitief omge
doopt tot Prix Galien. Prof. dr. Hans Clevers, 
hoogleraar Moleculaire Genetica aan de 
Universiteit Utrecht, opende de avond met 
de voordracht ‘Stamcellen, miniorganen en 
personalised medicine’. Hij beschreef de ont
wikkeling van de ‘confettimuis’ waarin darm
stamcellen zichtbaar gemaakt kunnen worden 
en hoe zijn vakgroep er vervolgens in slaagde 
geïsoleerde stamcellen op te kweken en te 
laten uitgroeien tot minidarmen die getrans
planteerd kunnen worden in een muismodel 
voor colitis ulcerosa en daar langdurig func
tioneren. Ook belichtte hij de mogelijkheden 
voor personalised medicine bij onder meer 
kanker en cystische fibrose door het testen 
van behandelingen op organoïden van indi
viduele patiënten.

Research Award voor Reinoud Gosens
Vervolgens werden de drie kandidaten voor 
de Research Award gepresenteerd: 
• dr. Maarten Altelaar, adjunct hoogleraar 

Biomoleculaire massaspectrometrie en 
proteomics aan de Universiteit van Utrecht 
en hoofd Proteomics van het Nederlands 
Kankerinstituut (NKI);

• prof. dr. Reinoud Gosens, adjunct hoog
leraar Translationele farmacologie bij het 
Groningen Research Institute for Asthma 
and COPD (GRIAC);

• dr. Laura Heitman, universitair hoofddo
cent Moleculaire farmacologie aan het 
Leiden Academic Centre for Drug Research 
(LACDR).

De Research Award wordt jaarlijks uitgereikt 
aan een jonge onderzoeker die baanbrekend 
werk heeft verricht dat direct betrekking heeft 
op fundamenteel of klinisch geneesmiddelen
onderzoek. Prof. dr. Reinoud Gosens mocht 
de prijs, een gouden medaille en bedrag van 

5000 euro, uiteindelijk mee naar huis nemen. 
Zijn translationele onderzoek richt zich op 
nieuwe farmacologische behandelingen van 
chronisch inflammatoire longziekten. Zo liet 
hij als eerste zien dat nietneuronaal acetyl
choline wordt uitscheiden in de longen en 
daar bijdraagt aan chronische ontsteking en 
structuurverandering. Juryvoorzitter prof. dr. 
Jan Danser: “Mede dankzij dit preklinische 
onderzoek weten we nu dat anticholinergica, 
van oudsher bekend als bronchusverwijders, 
ook aangrijpen op ontsteking en weefselre
modellering.” Een tweede onderzoekslijn 
waarmee Gosens veel succes boekt, is gericht 
op de rol van WNTsignalering bij weefsel
herstel in de long. In het juryrapport wordt 
hij omschreven als een onderzoeker van 
uitzonderlijke klasse en wordt het gemak 
waarmee hij schakelt van kliniek naar prekli
niek geprezen.

Innovatieve geneesmiddelen wérken
Het programma ging verder met een voor
dracht van prof. dr. Sander van Deventer, ope
rating partner bij Forbion Capital Partners en 
hoogleraar Translationele Gastroenterologie 
bij het LUMC. Zijn ervaring is dat de introduc
tie van innovatieve geneesmiddelen steeds 
weer leidt tot discussie over de vergoeding. 
De opvatting dat dure medicijnen de zorg 
onbetaalbaar maken klopt volgens hem niet 
en komt voort uit een gebrek aan kennis over 
de ontwikkeling van geneesmiddelen. Van 
Deventer roept de overheid op zich niet langer 
blind te staren op de kosten, maar een goede 
prijs te betalen voor innovatieve geneesmid
delen die goed werken en minder te investe
ren in nietinnovatieve geneesmiddelen.

MedTech Award voor FreeStyle Libre
Dit jaar werd voor het eerst de MedTech 
Award uitgereikt. Deze prijs beloont een 
aantoonbaar waardevolle innovatie op het 
gebied van onder meer medische apparatuur, 

diagnostica en ehealth. Uit de vijf kandidaten 
en drie genomineerden (zie kader) werd door 
de gloednieuwe MedTechjury onder leiding 
van prof. dr. Marlies P. Schijven de innovatieve 
glucosemeter FreeStyle Libre van Abbott 
Diabetes Care als winnaar aangewezen. Met 
Freestyle Libre kunnen glucosewaarden pijn
vrij worden gemeten via een sensor die wordt 
aangebracht op de bovenarm en 2 weken kan 

worden gebruikt. Naast de actuele glucose
waarde wordt met een trendpijl aangege
ven in welke richting de glucosewaarde zich 
beweegt. Deze gegevens kunnen eenvoudig 
zichtbaar worden gemaakt via een app op 
de eigen smartphone of tablet. De jury waar
deert het dat de sensor, naast betrouwbaar, 
ook zeer gebruiksvriendelijk is en dat Abbott 
de Diabetes Vereniging Nederland en het 
Diabetes Fonds heeft betrokken bij de ont
wikkeling van het product. Sinds april wordt 
FreeStyle Libre vergoed vanuit het basispak
ket voor vier groepen patiënten: kinderen met 
diabetes type 1, volwassenen met diabetes 
type 1 bij wie de bloedglucosewaarde slecht is 
in te stellen, zwangere vrouwen met diabetes 
type 1 en 2 en vrouwen met diabetes types 
1 en 2 die een zwangerschapswens hebben. 
Schijven: “Voor de patiënt met diabetes is dit 
een fantastische ontwikkeling.”

Pharmaceutical Award voor Spinraza®
Na de presentatie van de zeven kandidaten en 
drie genomineerden voor de Pharmaceutical 
Award (zie kader) koos de jury ten slotte 
Spinraza® (nusinersen) als meest innovatieve 

nieuwe geneesmiddel. Nusinersen is een anti
senseoligonucleotide dat de productie van 
functioneel ‘survival motor neuron’ (SMN)
eiwit bevordert. Een gebrek aan dit eiwit leidt 
tot spinale musculaire atrofie (SMA), een pro
gressieve neuromusculaire aandoening die 
fataal kan zijn en gepaard gaat met ernstige 
functionele beperkingen. SMApatiënten 
beschikken ofwel niet over het essentiële 

SMN1gen of het is zodanig gemuteerd dat 
het hieruit voortkomende eiwit niet functio
neel is. Bij de mens is er een vrijwel identieke 
kopie van het SMN1gen aanwezig: SMN2. Dit 
‘reserve’gen resulteert echter in beperkte 
(ongeveer 10%) mate in functioneel eiwit 
doordat uit 90% van het SMN2genproduct 
exon 7 wordt geknipt. Dit resulteert in een 
nietfunctioneel SMNeiwit dat snel wordt 
afgebroken. Nusinersen bindt aan het SMN2
premRNA waardoor ‘splicing’factoren niet 
kunnen binden en de inclusie van exon 7 in 
het SMN2mRNAtranscript wordt verhoogd. 
Uiteindelijk wordt hierdoor meer functioneel 
SMNeiwit geproduceerd. Klinische studies 
bij presymptomatische kinderen, patiënten 
met de eerste symptomen op jonge en op 
latere leeftijd hebben aangetoond dat nusi
nersen zorgt voor een unieke verbetering 
van de motorische functie en de overleving. 
Juryvoorzitter prof. dr. Jan Danser: “Een fan
tastische ontwikkeling, die deze tot dusver 
onbehandelbare patiënten een nieuw per
spectief biedt.”

Dr. S. Claessens, wetenschapsjournalist
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Winnaars van de Prix Galien 2018

Prix Galien voor Spinraza, FreeStyle Libre en Reinoud Gosens

De MedTech Award beloont een waardevolle innovatie 
op het gebied van onder meer medische apparatuur
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Samen wetenschappelijk onderzoek doen naar hepatitis B en C, met gecombineerde 
groepen patiënten. Dat is het doel van HepNed, het samenwerkingsverband 
tussen de acht academische centra op het gebied van infectieuze hepatitis.  
Dr. Rob de Knegt, MDL-arts in het Erasmus MC in Rotterdam, vertelt dat tevens 
actieve opsporing en registratie van patiënten plaatsvindt.

In Nederland zijn op het gebied van virale 
hepatitis alle beschikbare geneesmiddelen 
voorhanden. Voor studies heeft Nederland 
als nadeel dat het een klein land is, wat 
resulteert in kleine aantallen deelnemende 
patiënten en daardoor meestal minder impact 
van publicaties in medische tijdschriften. 
“Samenwerking tussen de grote ziekenhui
zen vergroot de aantallen”, vertelt De Knegt. 
“Ons doel is daarom om gezamenlijk studies te 
doen. Samenwerking vergroot bovendien de 
kans om zeldzame situaties samen te bekijken 
doordat we ook daarmee aan redelijke aan
tallen kunnen komen. Een recent voorbeeld 
is onderzoek bij mensen met hepatitis en 
epilepsie. Via HepNed konden we samen met 
het Radboudumc in korte tijd een groepje 
patiënten vinden. Dan gaat het nog steeds 
over slechts 10 tot 12 patiënten, maar een indi
vidueel ziekenhuis heeft er misschien maar 1.”

Afspraken 
HepNed is eind 2015 opgericht door 8 artsen 
uit de 8 academische centra die betrokken zijn 
bij de behandeling van infectieuze hepatitis C. 
Er zijn afspraken gemaakt hoe studies zullen 
worden gedaan en de HepNedwebsite meldt 
5 studies waarvan er inmiddels 1 in 2017 is 
gepubliceerd.1 De tweede volgt waarschijnlijk 
binnenkort (HCV genotype 4, 8 vs 12 weken, 
vanuit het Erasmus MC) en een derde volgt 
mogelijk in de Journal of Hepatology (anti
virale middelen en antiepileptica, vanuit het 
Radboudumc). Ideeën voor studies worden 
gezamenlijk besproken en wie interesse en 
patiënten heeft kan meedoen, waarbij de 

HepNed en CELINE

Zikavirus in lichaamsvloeistoffen
In NEJM zijn de resultaten verschenen 
van een prospectief cohortonderzoek 
naar de aanwezigheid van zikaRNA in 
speeksel, bloed, urine, sperma en vagi
nale secreties. 295 recent geïnfecteerde 
personen leverden gedurende de eerste 
maand wekelijks, en daarna na 2, 4 en 
6 maanden monsters in. Indien er na 4 
weken nog virusRNA werd gedetec
teerd, bleven de deelnemers elke 2 
weken monsters inleveren totdat deze 
negatief waren. De mediane tijd totdat 
geen zikaRNA meer werd gedetecteerd 
en de 95ste percentielen waren respec
tievelijk 14 en 54 dagen in serum; 8 en 
39 dagen in urine; en 34 en 81 dagen 
in sperma. Bij < 5% van de deelnemers 
werd zikaRNA gedetecteerd in speeksel 
of vaginale secreties. De bevindingen 
leveren preliminair bewijs dat virus
RNA langer dan verwacht aanwezig is in 
serum, wat implicaties heeft voor diag
nostiek en transmissiepreventie.
NEJM. 2018;379:1234-43.

Pentavalent meningokokken-
vaccin veilig
In een fase Ionderzoek uitgevoerd in 
de VS werden 60 gezonde vrijwilligers 
tussen de 18 en 45 jaar gerandomiseerd 
tussen een enkele toediening van het 
pentavalente meningokokkenvaccin 
NmCV5 met aluminiumfosfaat, NmCV5 
zonder aluminiumfosfaat of het qua
drivalente vaccin Menactra. Pijn was de 
meest gerapporteerde lokale reactie 
(bij respectievelijk 60%, 50% en 35% 
van de deelnemers). Wat systemische 
reacties betreft werd het vaakst hoofd
pijn gemeld (respectievelijk 25%, 15% 
en 15%). De meeste bijwerkingen waren 
mild en zelf limiterend. Het verschil in bij
werkingen bleek niet significant (p > 0,3 
voor alle vergelijkingen). Er werden geen 
ernstige bijwerkingen gemeld. Zowel 
NmCV5 met als zonder aluminiumfos
faat resulteerde in hoge antilichaamtiters 
tegen alle serogroepen.
Lancet Infect Dis. 2018;18:1088-96.

Discriminerend vermogen CRP en 
procalcitonine beperkt 
Tuberculose, bacteriële ‘commu
nity acquired’ pneumonie (CAP) en 
Pneumocystis jiroveciipneumonie (PJP) 
zijn de drie meest voorkomende oorza
ken van ziekenhuisopname bij hivgeïn
fecteerde volwassenen. Onderzoekers 
uit ZuidAfrika evalueerden of CRP en 
procalcitonine gebruikt kunnen worden 
om onderscheid te maken tussen de drie 
infecties. Het verschil in de mediane CRP 
en procalcitonineconcentratie was statis
tisch significant tussen de drie infecties, 
maar de verdelingen overlapten aanzien
lijk. CRP en procalcitonineconcentraties 
waren het hoogst in de CAPgroep en het 
laagst in de PJPgroep. Voor alle drie de 
infecties werden CRP en procalcitoni
neafkapwaarden met een gevoeligheid 
≥ 90% gevonden; de corresponderende 
specificiteit was echter laag. 
BMC Infect Dis. 2018;18:399.

Korte berichten

   Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden 
vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via 
www.lareb.nl.

Samenstelling: Elke filmomhulde tablet bevat 800 mg darunavir (als ethanolaat), 150 mg cobicistat, 200 mg emtricitabine en 
10 mg tenofoviralafenamide (als fumaraat). Indicatie: Symtuza is geïndiceerd voor de behandeling van een infectie met het 
humaan immunodeficiëntievirus-1 (hiv-1) bij volwassenen en bij adolescenten (12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van 
minstens 40 kg).Het gebruik van Symtuza dient te worden geleid door onderzoek van het genotype. Dosering en toediening: 
ART-naïeve patiënten: het aanbevolen doseringsschema is één filmomhulde tablet Symtuza eenmaal daags, in te nemen met 
voedsel. ART-voorbehandelde patiënten: Eén filmomhulde tablet van Symtuza, eenmaal per dag ingenomen met voedsel, kan 
worden gebruikt bij patiënten die eerder blootgesteld zijn geweest aan antiretrovirale geneesmiddelen, maar zonder met 
darunavir-resistentie geassocieerde mutaties (DRV-RAM’s)* en met een hiv-1-RNA-waarde in plasma van < 100.000 kopieën/
ml en ≥ 100 x 106 CD4+ cellen/liter* DRV-RAM’s: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V, L89V. 
Advies over gemiste doses; Als een dosis van Symtuza wordt vergeten binnen 12 uur na het normale tijdstip van inname, 
dient de patiënt te worden geïnstrueerd om de voorgeschreven dosis Symtuza zo snel mogelijk met voedsel in te nemen. 
Als een vergeten dosis later dan 12 uur na het normale tijdstip van inname wordt opgemerkt, moet de gemiste dosis niet 
meer worden ingenomen en moet de patiënt verder het normale doseringsschema blijven volgen. Contra-indicaties: 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor een van de hulpstof(fen).Patiënten met ernstige leverinsufficiëntie 
(Child-Pugh-klasse C). Gelijktijdige toediening met de volgende geneesmiddelen vanwege mogelijk verlies van therapeutisch 
effect:carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne,rifampicine,lopinavir/ritonavir,sint-janskruid (Hypericum perforatum).
Gelijktijdige toediening met de volgende geneesmiddelen vanwege de mogelijkheid van ernstige en/of levensbedreigende 
bijwerkingen:alfuzosine,amiodaron, dronedaron, kinidine of ranolazine,colchicine, wanneer het wordt gebruikt bij patiënten 
met nier- en/of leverinsufficiëntie,rifampicine,ergotalkaloïden (bijv. dihydro-ergotamine, ergometrine, ergotamine, 
methylergonovine),pimozide, quetiapine, sertindol, lurasidon,triazolam, oraal toegediend midazolam (voor voorzichtigheid 
met betrekking tot parenteraal toegediend midazolam,sildenafil indien gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële 
hypertensie, avanafil,simvastatine, lovastatine en lomitapide,ticagrelor. Waarschuwingen en voorzorgen: Hoewel bewezen 
is dat effectieve virussuppressie met antiretrovirale therapie (ART) het risico van seksuele overdracht substantieel vermindert, 
kan een nog aanwezig risico niet worden uitgesloten. Voorzorgsmaatregelen om overdracht te voorkomen dienen te worden 
genomen in overeenstemming met nationale richtlijnen.Patiënten met chronische hepatitis B of C die worden behandeld 
met antiretrovirale therapie hebben een verhoogd risico op ernstige en mogelijk fatale leverbijwerkingen.De veiligheid en 
werkzaamheid van Symtuza bij patiënten die zowel met hiv 1 als met het hepatitis C-virus (HCV) zijn geïnfecteerd, zijn niet 

vastgesteld. Tenofoviralafenamide is werkzaam tegen het hepatitis 
B-virus (HBV). Raadpleeg in het geval van gelijktijdige behandeling met 
antivirale therapie voor hepatitis C ook de relevante Samenvattingen 
van de Productkenmerken van deze geneesmiddelen. Als bij patiënten 
met zowel een hiv- als een HBV-infectie de behandeling met Symtuza 
wordt gestaakt, kan dat ernstige acute exacerbaties van hepatitis 
tot gevolg hebben.Voor een volledige opsomming, zie de uitgebreide 
productinformatie op www.janssen.com/nederland. Interacties: Er zijn geen geneesmiddelinteractiestudies met Symtuza 
uitgevoerd. De interacties die zijn vastgesteld in onderzoeken met de afzonderlijke componenten van Symtuza, d.w.z. darunavir 
(in combinatie met een lage dosis ritonavir), cobicistat, emtricitabine of tenofoviralafenamide, bepalen de interacties die zich bij 
Symtuza kunnen voordoen. Gelijktijdige toediening van Symtuza en geneesmiddelen die voornamelijk worden gemetaboliseerd 
door CYP3A kan leiden tot een verhoogde systemische blootstelling aan deze geneesmiddelen, waardoor hun therapeutisch 
effect en bijwerkingen kunnen worden versterkt of verlengd. Darunavir en cobicistat worden gemetaboliseerd door CYP3A. 
Gelijktijdige toediening van Symtuza en andere geneesmiddelen die CYP3A remmen (bijv. azol, antimycotica zoals clotrimazol), 
kan de klaring van darunavir en cobicistat verminderen. Gelijktijdige toediening van emtricitabine en geneesmiddelen die 
worden geëlimineerd via actieve tubulaire secretie kan leiden tot een hogere concentratie van emtricitabine en/of de gelijktijdig 
toegediende geneesmiddel. Geneesmiddelen die de nierfunctie verminderen, kunnen de concentratie van emtricitabine 
verhogen. Tenofoviralafenamide wordt getransporteerd door P-glycoproteïne (P-gp) en het breast cancer resistance 
protein (BCRP). Het is te verwachten dat geneesmiddelen die de activiteit van P-gp induceren (bijv. rifampicine, rifabutine, 
carbamazepine, fenobarbital) een verlaging geven van de absorptie van tenofoviralafenamide. Bijwerkingen: De bijwerkingen 
die het vaakst (> 5%) werden gemeld bij behandelingsnaïeve waren diarree (20,0%), rash (12,0%), hoofdpijn (11,6%), nausea 
(8,8%) en vermoeidheid (7,1%). De bijwerkingen die het vaakst (> 5%) werden gemeld bij voorbehandelde patiënten bij wie 
het virus werd onderdrukt waren diarree (7,9%), hoofdpijn (7,6%) en abdominale pijn (5,4%). Voor een volledige opsomming, 
zie de uitgebreide productinformatie op www.janssen.com/nederland. Het is belangrijk om vermoedelijke bijwerkingen te 
blijven melden via: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, www.lareb.nl Houder van de vergunning voor het in de handel 
brengen: Janssen Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B 2340 Beerse, België. Nummers van de vergunning voor 
het in de hanel brengen: EU/1/17/1225/001 Afleveringswijze Geneesmiddel op voorschrift. Datum van herziening van de 
tekst: 21-09-2018. Voor uitgebreide productinformatie zie de samenvatting van de productkenmerken op www.janssen.com/
nederland. Meer informatie is verder beschikbaar op verzoek. 
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Samen sterkere hepatitisstudies doen

“Samenwerking geeft ook kans om 
zeldzame situaties te onderzoeken”

Dr. R.J. de Knegt, MDL-arts, Erasmus MC Rotterdam

Verkorte Productinformatie JULUCA 
 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Samenstelling: Juluca (dolutegravir/rilpivirine) fi lmomhulde tabletten 
bevatten 50 mg dolutegravir (als natriumzout) en 25 mg rilpivirine (als 
hydrochloridezout). De tablet bevat ook 52 mg lactose als hulpstof. In-
dicatie: Behandeling van een hiv-1 infectie bij volwassenen op een sta-
biel antiretroviraal behandelschema met ten minste 6 maanden virolo-
gische suppressie, zonder voorgeschiedenis van virologisch falen en 
zonder bekende, of vermoede, resistentie tegen een NNRTI of INSTI. 
Dosering: De aanbevolen dosering is eenmaal daags één tablet, die 
moet worden ingenomen bij een maaltijd. Voor speciale patiëntengroe-
pen wordt verwezen naar de volledige productinformatie. Contra-indi-
caties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of een van de hulp-
sto� en. Gelijktijdige toediening met dofetilide, carbamazepine, 
oxcarbazepine, fenobarbital, fenytoïne, rifampicine, rifapentine, 
 protonpompremmers, systemisch dexamethason (behalve eenmalige 
dosis) en sint-janskruid.  Waarschuwingen: Overgevoeligheidsreacties 
zijn gemeld met dolutegravir: huiduitslag, constitutionele bevindingen 
en soms orgaandisfunctie, waaronder ernstige leverreacties. Bij over-
gevoeligheid moet Juluca direct worden stopgezet. Cardiovasculair: 

voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdige toediening met geneesmid-
delen met een bekend risico op torsade de pointes. Hepatitis B of C 
co-infectie: controle van leverfunctie wordt aanbevolen. Lactose-intole-
rantie: Juluca bevat lactose en mag niet worden gebruikt. Interacties: 
Niet gelijktijdig toedienen met H2-antagonisten of  antacida. Gelijktijdig 
innemen met calcium- of ijzersupplementen, of multivitaminen, in com-
binatie met maaltijd. Metformineconcentraties werden door dolutegra-
vir verhoogd. Om de glykemische controle te behouden, moet een do-
sisaanpassing van metformine worden overwogen. Raadpleeg de 
volledige productinformatie voor een volledig overzicht van interacties. 
Zwangerschap: Gebruik van Juluca tijdens de zwangerschap wordt 
niet aanbevolen, de veiligheid en werkzaamheid tijdens de zwanger-
schap zijn nog niet vastgesteld. Rijvaardigheid: Vermoeidheid, duize-
ligheid en slaperigheid zijn gemeld voor de bestanddelen van Juluca. 
Bijwerkingen: Meest gemeld bij fase III-onderzoeken waren diarree 
(2%) en hoofdpijn (2%). Op basis van bijwerkingen op Juluca en afzon-
derlijke bestanddelen: Zeer vaak: hoofdpijn, diarree, misselijkheid, dui-
zeligheid, insomnia, verhoging:  pancreasamylase, totaal of LDL-choles-
terol (nuchter), en transaminasen. Vaak: droge mond, verminderde 
eetlust, braken, abdominale pijn en ongemak, bovenbuikpijn, fl atulen-
tie, vermoeidheid,  abnormale dromen, depressie, slaapstoornissen, 

zwaarmoedige stemming, angst, somnolentie, huiduitslag (rash), pruri-
tus, verlaging: wittebloedceltelling, plaatjestelling, en hemoglobine, 
 verhoging: triglyceriden (nuchter), lipase, bilirubine en CPK. Soms: ar-
tralgie, myalgie, overgevoeligheid, hepatitis, suïcidale gedachten of 
suïcidale poging (vooral bij voorgeschiedenis van depressie of psychia-
trische ziekte). Zelden: acuut leverfalen. Afl evering: Op recept  (U.R.).

Juluca is eigendom van of in licentie gegeven aan de ViiV Healthcare 
groep van bedrijven.

Voor medische vragen en bijwerkingen over dit product belt u met 
het Medical Customer Support Center Tel. (030) 6938123. Voor de 
volledige productinformatie zie de geregistreerde SmPC (mei 2018) op 
www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

ViiV Healthcare BV, Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist. 
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bedenker van de studie de hoofdonderzoeker 
is en naderhand de publicatie schrijft. “We 
hebben bijvoorbeeld gekeken naar de duur 
van behandeling van hepatitis Cpatiënten met 
genotype 4, wat in Nederland een uitzonder
lijke groep is. Een behandeling van 8 weken 
bleek iets minder goed dan 12 weken. Dat is 
anders dan bij de andere genotypen, waarbij 
kortere behandeling even effectief blijkt. In 
de gepubliceerde studie met ribavirine, wat 

inmiddels een ouderwetse behandeling is, is 
onderzocht of het zinvol is om spiegels te con
troleren en te zorgen voor adequate spiegels 
kort na de start van behandeling. Het bereiken 
van een goede spiegel binnen 2 à 3 weken ver
groot de kans op succes van de behandeling. 
In korte tijd hebben we zo’n 150 patiënten 
kunnen bestuderen, een aantal wat één zie
kenhuis nooit zelf kan bereiken. Het doen van 
studies op deze manier zorgt voor robuustere 
data en steviger conclusies, die aan goede tijd
schriften kunnen worden aangeboden.”

Richtsnoeren
HepNed verzorgt ook richtlijnen voor de 
behandeling van hepatitis B en C, de zoge

heten HBV en HCVrichtsnoeren. Hiervoor 
zijn aparte websites gemaakt en de richt
snoeren zijn tevens aangeboden aan de 
beroepsverenigingen van internisten en 
MDLartsen. De Knegt legt uit: “Voor zowel 
hepatitis B als C is er keuze in therapie. Maar 
voor de individuele behandelaar is het niet 
te doen om alle literatuur bij te houden. 
Alleen al over hepatitis C verschijnen per jaar 
enkele honderden artikelen. Daarom kijken 

wij naar de richtlijnen van de Amerikaanse 
en Europese wetenschappelijke verenigin
gen en selecteren wat voor de Nederlandse 
situatie toepasbaar is. Zo maken we een 
samenvatting van de richtlijn, met specifieke 
adviezen voor Nederland.”
Op de richtsnoerwebsites kunnen behande
laars met eenvoudige selectiecriteria vinden 
wat de beste behandeling is voor hun 
patiënt. Voor bijvoorbeeld hepatitis C hangt 
dat af van het genotype van de patiënt, wel 
of geen cirrose en wel of geen behandeling 
in het verleden. Actuele wijzigingen zijn 
snel te zien en de behandelaar kan samen 
met de patiënt een optimale behandelkeuze 
maken. 

Verborgen patiënten
De incidentie van hepatitis B en C is in Nederland 
laag in vergelijking met andere landen (< 0,5%), 
maar exacte aantallen patiënten zijn niet 
bekend. Veel mensen met hepatitis B zijn 
inmiddels onder controle en veel mensen 
met hepatitis C zijn al behandeld. Maar er zijn 
nog verborgen patiënten en binnen HepNed 
wordt momenteel in het project CELINE naar 
hen gezocht (zie kader). “Dat is belangrijk, want 
met de huidige behandelmogelijkheden mag 
niemand meer overlijden aan hepatitis B of 
C”, stelt De Knegt. “In Nederland is een sterke 
daling geweest van sterfte als gevolg van hiv, 
maar bij hepatitis B en C zien we die daling nog 
niet. Er bestaat een groep patiënten die door 
de beperkte behandelmogelijkheden in het 
verleden uit de zorg is verdwenen. We gaan nu 
op zoek naar deze mensen en hen aansporen 
om zich te laten behandelen.”
In een pilotproject in Utrecht zijn al tientallen 
patiënten gevonden. Ook in Rotterdam is 
recent een pilot gestart. In een ander project 
rond Eindhoven wordt gezocht naar voorspel
lende factoren voor het hebben van hepatitis 
B of C, waarmee mogelijke patiënten kunnen 
worden opgespoord. De Knegt: “Dat zijn bij
voorbeeld de achternaam en het gebruik van 
medicatie, wat kan worden uitgezocht via het 
Landelijk Schakelpunt voor apothekers. In het 
project wordt ook onderzocht of het zinvol en 
kosteneffectief is om in gevonden groepen 
te gaan testen. We gaan daarnaast voormalig 
intraveneuze drugsgebruikers benaderen en 
wellicht ook mensen in Nederlandse gevange

nissen. Misschien gaat dit allemaal gebeuren 
binnen CELINE, maar dat project richt zich in 
eerste instantie op ziekenhuispatiënten die uit 
beeld zijn verdwenen.”

Registratie
Het belangrijkste doel van HepNed is het 
doen van studies en het samenvoegen van 
patiënten tot grotere groepen. Tevens vindt 
registratie plaats van hepatitispatiënten. 
Daarmee kan worden onderzocht hoeveel 
mensen zijn behandeld, hoe dat is gebeurd en 
wat de resultaten waren, en of behandeling 
leidt tot verbetering van de lever van patiën
ten. “Dit komt allemaal in de database van de 
stichting hivmonitoring”, zegt De Knegt. “De 
stichting gebruikt dit systeem al jarenlang met 
succes en wij gaan hetzelfde systeem gebrui
ken. Over een paar jaar kunnen we daar heel 
belangrijke gegevens uit halen.”

Referentie
1. Van Tilborg M, Lieveld FI, Smolders EJ, et al. Ribavirin 

steady-state plasma level is a predictor of sustained 
virological response in hepatitis C-infected patients 
treated with direct-acting antivirals. Aliment 
Pharmacol Ther. 2017;1-9.

Drs. K. Vermeer, wetenschapsjournalist

HepNed en CELINE

CELINE spoort hepatitis C-patiënten op
Binnen HepNed worden in het CELINE-programma (Hepatitis C Elimination in The Netherlands) mensen opgespoord die ooit positief zijn getest op hepatitis C. De 
patiënten krijgen een onderzoek naar de leverschade en een behandeling aangeboden. Het programma moet leiden tot minder ziektelast en sterfte aan de ziekte. 

Er zijn sinds enkele jaren medicijnen tegen hepatitis C beschikbaar die gebruiksvriendelijk zijn 
en met minder bijwerkingen meer patiënten kunnen genezen. “De afgelopen 2 à 3 jaar zijn 
naar schatting zo’n 6000 patiënten in Nederland succesvol behandeld”, vertelt MDLarts en 
projectleider prof. Joost Drenth van het Radboudumc. “Maar een deel van de patiënten is niet 
behandeld, bijvoorbeeld vanwege angst voor bijwerkingen of doordat men door omstandig
heden niet is toegekomen aan behandeling. Deze patiënten zijn uit beeld verdwenen. Maar 
in principe kennen we deze mensen en we hebben de middelen om hen te behandelen. We 
hebben een morele plicht om deze patiënten die we ooit eerder hebben gezien, nu op te 
sporen en te behandelen.”

Gericht gezocht
Poliklinieken in Nederland zullen worden onderzocht op patiënten bij wie ooit hepatitis C is 
vastgesteld. Zo veel mogelijk van deze mensen zullen worden benaderd voor behandeling. 
“Er wordt gericht gezocht op laboratoria waar hepatitis Cdiagnoses zijn gesteld”, vertelt 
Drenth. “De labuitslagen kruisen we met klinische gegevens uit ziekenhuizen. We kijken 
daarbij zo’n 20 jaar terug. De gevonden onbehandelde patiënten zullen worden uitgenodigd 

voor onderzoek of het virus nog aanwezig is en zo nodig voor behandeling. Deze strategie 
werkt, zoals een pilot in Utrecht heeft laten zien. Daar hebben we al veel van geleerd. Men 
heeft daar een groot deel van de patiënten opgespoord en behandeling aangeboden.”
Drenth is blij dat CELINE wordt uitgevoerd. Een sterk punt is met name dat het een landelijk 
project is. “Het raakt bij mij een emotionele en morele snaar om mensen te gaan behandelen 
voor een ziekte waaraan zij ten onder kunnen gaan. Met onze huidige kennis en de goede 
middelen vind ik dat we als dokters de plicht hebben om dit te doen.”

Juridisch kader
Wat betreft de privacy binnen het project werkt Drenth samen met een jurist aan een juri
disch kader. CELINE is al medisch getoetst door de CMO ArnhemNijmegen. In de individuele 

ziekenhuizen moet ook goedkeuring plaatsvinden en Drenth is verrast door de praktijk
variatie tussen de lokale commissies: “De ene METC kan goedkeuring geven waar de andere 
allerlei aanpassingen wil. Het lijkt mij dat goede toetsing en goedkeuring die afgegeven is 
door één METC kan worden overgenomen door de commissies in andere ziekenhuizen. Maar 
dat gebeurt niet. Dat kan een knelpunt zijn in het project en het kost sowieso extra tijd.”
Het project is gestart in het Radboudumc en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en wordt 
nu uitgebreid naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de rest van het land. Er zijn verschillende 
artsonderzoekers in het project aangesteld. “Ons ambitieuze doel is om 1000 patiënten te 
vinden”, besluit Drenth. “Van hen willen we 80% informeren en zo mogelijk opnieuw in zorg 
krijgen. En het streven is om vrijwel iedereen te registreren in de databank.”

Prof. dr. J.P.H. Drenth, hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten, Radboudumc Nijmegen en drs. M. van 

Dijk, arts-onderzoeker Maag-, Darm- en Leverziekten, Radboudumc Nijmegen. Zij is een van de arts-

onderzoekers die zich bezighoudt met de uitvoering van het CELINE-project.

“We hebben een morele  
plicht om deze patiënten nu op te 

sporen en te behandelen”

“Het doen van studies op  
deze manier zorgt voor robuustere 

data en steviger conclusies”
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Er is geen beter forum dan de ID Week om de epidemiologie, diagnostiek, 
behandeling en preventie van infectieziekten in alle leeftijdsgroepen en locaties te 
bespreken, zo stelt de congresorganisatie. De ID Week (www.idweek.org) vond dit 
jaar plaats van 3-7 oktober in San Francisco. De openingslezing werd gegeven door 
een kosmonaut en er waren noemenswaardige Late Breaker Oral Abstracts over 
diverse infectieziekten. 

Dit jaar was er een speciale plenaire ope
ningssessie, getiteld ‘Reaching for the Stars, 
Improving Science on Earth: Microbiome 
Research in Space’. Tijdens deze sessie sprak 
dr. Kathleen Rubins. Zij voltooide in 2009 
namens de NASA haar eerste ruimtevlucht en 
sequencete daarbij als eerste persoon in de 
ruimte DNA. In het Salk Instituut bestudeert 
ze de integratie van hiv1. Momenteel is haar 
onderzoek gericht op het microbioom.

Griepepidemie van vorig jaar
Tijdens het afgelopen influenzaseizoen 
(2017’18) werd in de Verenigde Staten het 
grootste aantal mensen opgenomen vanwege 
griep sinds de H1N1pandemie in 2009. Aan 
de hand van gegevens van het Influenza 
Hospitalization Surveillance Network (FluSurv
NET) zijn de unieke kenmerken van het griep
seizoen van vorig jaar in kaart gebracht.
Terwijl in 2015’16 31,5 personen per 100.000 
inwoners in het ziekenhuis werden opgeno
men, was dat 105,1 personen per 100.000 inwo
ners in de periode 2017’18. Tijdens het laatste 
griepseizoen was vaker sprake van infecties 
met H3N2 en B dan in voorafgaande seizoenen, 
terwijl H1N1 de op 3 na hoogste incidentie had. 
Tijdens het seizoen 2017’18 lag de piek van 
het aantal griepgevallen onder 65plussers 3 
weken voorafgaand aan de piek bij kinderen 
van 04 jaar. In tegenstelling hiermee lag de 
piek tijdens de 4 voorafgaande griepseizoenen 
bij 65plussers in dezelfde week of een week na 
de piek bij kinderen van 04 jaar.1

Vaccinatie tegen griep
65plussers hebben en een verhoogd risico 
op griep, doordat ze niet zo goed reageren op 
standaard doses griepvaccins als jongvolwasse
nen. Sinds 2010 is in de VS een hoog gedoseerd, 
geïnactiveerd trivalent influenzavaccin (IIV3HD) 
verkrijgbaar. 2 verschillende Binfluenzastammen 
zijn al meer dan een decennium in omloop, 
waardoor het moeilijk te voorspellen is welke 
het volgend seizoen zal domineren. IIV4HD is 
ontwikkeld om de frequente influenza Bstam
mismatches aan te pakken door een stam van 
elke Blijn op te nemen. 
In een fase IIIstudie zijn bij 2.670 gezonde 
Amerikanen de veiligheid en immunoge
niciteit van IIV4HD vergeleken met de uit
komsten van 2 IIV3HDvaccins. IIV4HD was 

nietinferieur aan de goedgekeurde IIV3HD 
en het onderzochte IIV3HD, dat de alterna
tieve Bstam bevat voor alle 4 influenzastam
men. Bovendien induceerde IIV4HD een 
betere immuunrespons in vergelijking met de 
immuunrespons die werd geïnduceerd door 
de IIV3HD die de overeenkomstige Bstam 
niet bevat.2 

Behandeling van acute influenza
De orale selectieve capafhankelijke endonu
cleaseremmer baloxavir marboxil is effectief en 
veilig voor de behandeling van acute influenza 
bij overigens gezonde patiënten. In een inter
nationale, gerandomiseerde, dubbelblinde 
trial is baloxavir vergeleken met placebo en 
oseltamivir bij patiënten met een verhoogd 
risico op een gecompliceerde influenzainfec
tie. Van de 2.184 gerandomiseerde patiënten 
hadden 1.163 patiënten (53%) een RTPCR
bevestigde influenza (ITTIpopulatie). Van hen 
had 47,9% A/H3N2, 6,9% A/H1N1 en 41,6% B. 
De meest voorkomende risicofactoren waren 

astma of chronische longziekte (39,2%) en leef
tijd van ≥ 65 jaar (27,4%). 
Het tijdsbeloop tot verbetering van influen
zasymptomen (TTIIS), het primaire eindpunt 
van deze studie, was significant korter bij 
baloxavir dan bij placebobehandelde patiën
ten (mediaan 73,2 vs. 102,3 uur; p < 0,0001) 
en numeriek, maar niet significant korter dan 
bij behandeling met oseltamivir (81,0 uur, 
p = 0,8347). TTIIS bij baloxavirbehandelde 
patiënten met A/H3N2virus (mediaan: 75,4 
uur) was significant korter dan in de placebo
groep (100,4 uur; p = 0,0141) en was significant 
korter bij patiënten met influenza B (74,6 uur) 
dan placebo (100,6 uur; p = 0,0138) of osel
tamivir (101,6 uur; p = 0,0251). Secundaire 
eindpunten omvatten infectieuze virusde
tectie in seriële nasofaryngeale swabs, het 
voorschrijven van antibiotica en influen
zagerelateerde complicaties. Het mediane 
tijdsbeloop tot stopzetting van virale shed
ding bij baloxavirbehandelde patiënten was 
48 uur, wat significant korter was dan de 96 

Symtuza. Single pill, sustained effi cacy.1,2

Symtuza® is world’s fi rst darunavir based HIV treatment in a Single Tablet Regimen. Offering your patients the strong 
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uur in de placebo en oseltamivirbehandelde 
groepen. Bij behandeling met baloxavir was 
significant minder vaak sprake van systemisch 
antibioticagebruik en influenzagerelateerde 
complicaties (respectievelijk 3,4 en 2,8%) dan 
bij gebruik van placebo (respectievelijk 7,5 en 
10,4%; p = 0,0112 en p < 0,0001). De inciden
tie van willekeurige (25,129,7%) of ernstige 
bijwerkingen (0,71,2%) verschilde niet signi
ficant tussen de groepen.
Samengevat werd baloxavir goed verdragen 
en ging gepaard met sneller herstel en een 
lager risico op complicaties bij hoogrisicopa
tiënten met een influenzainfectie in verge
lijking met placebo. Het bleek superieur aan 
oseltamivir wat betreft het verkorten van de 
duur van virusreplicatie en het verdwijnen van 
influenza Bziekte. Daarom is oraal oseltamivir 
volgens de auteurs een veelbelovende behan
deloptie voor patiënten met risicofactoren 
voor influenzacomplicaties.3 

‘Clostridium difficile’ bij kinderen
Clostridium difficileinfectie (CDI) is een veelvoor
komende oorzaak van antibioticagerelateerde 
diarree en veroorzaakt een aanzienlijke zorglast. 
Bij kinderen en jongvolwassenen neemt de inci
dentie van CDI toe. Fidaxomicine is een smal
spectrum macrocyclisch antibioticum voor CDI 
bij volwassenen. Er zijn echter weinig gegevens 
over de effecten hiervan bij kinderen. 
In de fase III SUNSHINEstudie zijn de veiligheid 
en werkzaamheid van fidaxomicine vergele
ken met vancomycine bij kinderen met CDI. 
Gelijktijdig gebruik van een andere antibiotica 
voor CDI was niet toegestaan. Van 142 patiënten 
in de volledige analyseset waren 30 patiënten 
< 2 jaar oud, 48 patiënten waren 25 jaar, 36 
patiënten waren 611 jaar en 28 patiënten 
waren 1218 jaar. Op baseline hadden 28,6% 
uit de fidaxomicinegroep en 22,7% uit de van

comycinegroep een eerdere bevestigde CDI. 
In totaal trad bij 73,5% van de patiënten in de 
fidaxomicinegroep en bij 75,0% in de vanco
mycinegroep ≥ 1 bijwerkingen op. 
Het primaire eindpunt voor de werkzaamheid 
was de bevestigde klinische respons (CCR) op 

dag 12, gedefinieerd als de afwezigheid van 
diarree gedurende 2 opeenvolgende dagen 
onder behandeling, waarbij het effect goed 
bleef tot aan het staken van de behandeling. Er 
was een trend voor een verbetering van CCR en 
andere werkzaamheidresultaten voor fidaxomi
cine en dit was statistisch significant voor alge
hele genezing (aangepast verschil van 18,8%).
Samengenomen was er een consistente trend 
voor verbeterde uitkomsten wat betreft de 
werkzaamheid van fidaxomicine in vergelij
king met vancomycine, hoewel vanwege de 
kleine steekproefgrootte geen solide conclu
sies over de meeste verschillen mogelijk zijn.4 

Combinatietherapie tegen MRSA
Het combineren van daptomycine en fosfo
mycine blijkt een synergistisch en bacterie
dodend effect te hebben in diermodellen van 

methicillineresistente Staphylococcus aureus 
(MRSA)bacteriemie. Er zijn echter weinig 
gegevens over de effecten bij de mens.
In een gerandomiseerde, openlabel trial uit 
Spanje kregen 155 volwassen patiënten met 
MRSAbacteriemie bovengenoemde com

binatietherapie of daptomycine monothe
rapie. Het eerste primaire eindpunt voor de 
werkzaamheid was het behandelsucces bij 
bezoek aan de TestofCure (ToC) 6 weken na 
afloop van de behandeling. In de ‘intention 

to treat’analyse werd dat eindpunt bereikt 
bij 54,1% van de patiënten die combinatie
therapie kregen en bij 42% van de patiënten 
die monotherapie kregen (54,1 vs. 42,0%). 
Het tweede primaire eindpunt was het 
behandelsucces 7 dagen na het starten van 
de behandeling, gedefinieerd als het in leven 
zijn op dag 7 en een klaring van bacteriemie 
zonder relapse tussen dag 8 en 90 na rando
misatie. Dat resultaat werd bereikt bij 93,2% 
in de groep met combinatietherapie en bij 
76,5% in de groep met daptomycine mono
therapie. Daarnaast ging combinatietherapie 
gepaard met het minder vaak optreden van 
microbiologisch falen dan monotherapie 
bij ToCbezoek (0 vs. 9 patiënten, p = 0,009). 
Combinatietherapie ging gepaard met een 
nietsignificant vaker optreden van bijwer
kingen die leidden tot therapiefalen en stop
zetting van de behandeling in vergelijking 
met daptomycine monotherapie (8,1 vs. 3,7%; 
p = 0,31). Samengenomen was de combinatie 
van daptomycine plus fosfomycine effectie
ver dan daptomycine monotherapie voor de 
behandeling van MRSAbacteriemie.5 

Alexander Fleming Award
De Alexander Fleming Award for Lifetime 
Achievement werd dit jaar uitgereikt aan dr. 
Richard J. Whitley (Birmingham, Verenigde 
Staten), een pionier op het gebied van de ont
wikkeling van antivirale middelen voor infec
ties bij kinderen en volwassenen. Deze prijs is 
een erkenning voor zijn loopbaan, waarin hij 
een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan 
de verwerving en verspreiding van kennis 
over infectieziekten. 
Whitley heeft onderzoek gedaan naar de 
veiligheid en werkzaamheid van nieuwe the
rapieën voor veel voorheen onbehandelbare 
virale infecties, zoals herpes simplex encefa
litis, neonatale herpes, congenitale cytome
galovirus, WestNijlencefalitis en influenza. 
Op gebied van herpesvirusinfecties heeft 
hij de behandeling van kinderen, zwangere 

vrouwen, immuungecompromitteerde en 
oudere volwassenen bestudeerd. Zo was hij 
betrokken bij het opstellen van aanbevelingen 
voor de behandeling van cytomegalovirus 
met ganciclovir en derivaten daarvan en bij 

het opstellen van een richtlijn na de H1N1 
influenzauitbraak in 2009 over het gebruik 
van oseltamivir bij zuigelingen. 

Afsluitende lezing
De afsluitende plenaire lezing werd gegeven 
door dr. Steffanie Strathdee (San Diego, VS), 
die onderzoek doet naar het verband tussen 
drugsgebruik en hivinfecties. Ze redde met 
bacteriofaagtherapie het leven van haar man, 
psychiater prof. Tom Patterson, van een poten
tieel fatale superbuginfectie. Patterson doet 
onderzoek naar de counseling van personen 
met een hoog risico op hiv, dat primair gericht 
is op het verhogen van condoomgebruik en 
het verminderen van het risico op overdracht 
van hiv. Bij de aanpak van zijn superbugin
fectie werd samengewerkt met 3 universitei
ten, de Amerikaanse marine en onderzoekers 
over de hele wereld. Het toont de toekomstige 
waarde van faagtherapie voor de behandeling 
van multiresistente bacteriële infecties, die 
naar verwachting in 2050 jaarlijks 10 miljoen 
mensen zullen doden. 
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Drs. D. Dresden, wetenschapsjournalist

Baloxavir bleek superieur aan oseltamivir wat 
betreft het verkorten van de duur van virusreplicatie 

en het verdwijnen van influenza B-ziekte

Bij kinderen en jongvolwassenen neemt de 
incidentie van Clostridium difficile-infectie toe
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EPCLUSA biedt een behandeling zonder ribavirine en zonder PI, op basis van één tablet per dag, voor de meeste HCV-patiënten.**

*   Ribavirine-vrij 
**   Ribavirine wordt aangeraden voor de behandeling van patiënten met gedecompenseerde cirrose, en kan worden overwogen voor de behandeling van 

GT3-patiënten met gecompenseerde cirrose.1
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Teun Bousema schrijft in Medidact Infectieziekten over zijn werk als 
biomedisch onderzoeker in Afrika. Hij concludeerde dat een zin als ‘In de 
maand september ontbreken muggendata door de onbegaanbaarheid van 
de weg’, schreeuwt om een verhaal. Een verhaal dat niet past in een peer-
reviewed journal, maar wel in een column. 

De vrouwelijke cijferlijst
“Het is een beste meid, maar ze is natuurlijk wel blank en vrouw. Dat mag ze zich wel iets 
meer realiseren.” De opmerking van de Oegandese arts was even eerlijk als verontrustend. 
Ik had het gevaar van de nationaliteit van mijn promovendus wel goed ingeschat. Maar 
voor het probleem van het vrouw zijn tussen voornamelijk mannelijke artsen en onder
zoekers, had ik geen oog gehad. Een blinde vlek waar ik me steeds bewuster van word. 
In augustus stonden de kranten vol met een schijnbaar zeer opzichtige vorm van sek
sisme. De prestigieuze Tokyo Medical University had bij het loodzware toelatingsexa
men de cijfers van vrouwelijke kandidaten bewust verlaagd om meer mannen toe te 
kunnen laten. De universiteit zou de strategie toepassen om er zeker van te zijn dat de 
toekomstige artsenpopulatie voor tenminste twee derde uit mannen zou bestaan. Dat 
klinkt als pure discriminatie. Toch is ook een alternatieve verklaring mogelijk. Mannen 
zouden wel eens veel minder efficiënt kunnen zijn, waardoor je twee mannelijke artsen 
nodig hebt om het werk van één vrouw te verzetten. Aanwijzingen hiervoor werden 
in dezelfde maand in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) gepubli
ceerd. Amerikaanse patiënten hadden bij een hartaanval een significant grotere kans 
dit te overleven als hun arts vrouw was. Hoewel de vrouwelijke artsen gemiddeld 
een ton minder verdienden dan hun mannelijke collega’s, bleken ze beter in staat 
sterfte te voorkomen bij mannelijke en vooral bij vrouwelijke patiënten. Dit voorbeeld 
is uiteraard schokkend. Niet alleen zet het grote vraagtekens bij de salariëring van 
medisch specialisten, het suggereert ook dat de Japanse universiteit wellicht zeer voor
uitstrevend handelde. Mannen moeten, ondanks hun beperkte vaardigheden, immers 
ook een kans hebben om arts te worden. Helaas brengt dit participatiemodel voor 
minderbedeelden wel een risico voor de patiënt met zich mee. Dat risico is misschien 
te compenseren door meer mannen op te leiden. Ander onderzoek laat namelijk zien 
dat mannen vooral graag met elkaar samenwerken; wellicht valt met deze gedeelde 
onkunde de schade voor de patiënt enigszins te beperken.
Het onverbloemde seksisme op de Japanse universiteit is uiteraard schokkend, maar in 
mildere vormen bestaat seksisme natuurlijk overal. En geregeld ontgaat het me volledig. 
Bij een recente bijeenkomst die ik organiseerde voor de Wereldgezondheidsorganisatie 
waren de vrouwen, ondanks mijn pogingen tot een evenwichtige verdeling, fors in de 
minderheid. Tenminste, tot het moment waarop notulisten gekozen moesten worden. 
Toen was ineens 100% vrouw. Het was mijzelf niet opgevallen maar een Britse onder
zoekster wees me er gelukkig op. Ik meldde de internationale groep experts dat je 
met zo’n scheve verdeling nog weg kon komen in de tijd dat een leesbaar handschrift 
een argument was, maar dat lettertype ‘Times New Roman’ nu eenmaal ‘Times New 
Roman’ blijft, onafhankelijk van het geslacht van de typist. Na een ongemakkelijk 
gemompel meldde een man zich als vrijwilliger. Over een nog bedekter vorm van sek
sisme werd eerder dit jaar gepubliceerd, eveneens in PNAS. Mannelijke wetenschappers 
worden meestal aangeduid met hun achternaam, vrouwen met hun voor en achter
naam. Darwin en Einstein versus Marie Curie en Jane Goodall. Dat lijkt onschuldig, maar 
uit het onderzoek bleek overtuigend dat het meeste gewicht wordt toegekend aan 
de uitspraken van mensen van wie enkel de achternaam genoemd wordt. Opnieuw 
vrouwen op achterstand. Bovendien geeft het fenomeen aan dat het mannelijke geslacht 
nog steeds de standaard is in de hogere regionen van de wetenschap. Misschien kunnen 
patiënten als eerste hiertegen in opstand komen. Hun leven hangt er immers vanaf.

Column Teun Bousema Agenda
Congressen en symposia 
9-13 november 2018
AASLD The Liver Meeting® 2018
San Francisco, VS
www.aasld.org

14 november 2018
Antibioticaresistentie: Van onderzoek naar praktijk en beleid. 
Wat kan jij er mee?!
Driebergen
www.nvmm.nl

14 november 2018
Matchmaking Symposium ‘Emerging Technologies in AMR’
Utrecht
www.amrinsights.eu

16 november 2018
Infectiepreventie symposium ‘METEN is WETEN’
Breda
www.amphia.nl

22 november 2018
Exotische parasitologie
Utrecht
www.parasitologie.nl

26-28 november 2018
11th HIS International Conference
Liverpool, VK
www.his.org.uk

28 november 2018
Nationale Hepatitis Dag 2018
Rotterdam
http://www.virologyeducation.nl

29 november 2018
Erasmus Liver Day
Rotterdam
www.ecv2019.com

7-8 december 2018
International Viral Hepatitis Elimination Meeting (IVHEM) 
Amsterdam
www.virologyeducation.com

16-18 januari 2019
21st Bangkok International Symposium on HIV Medicine
Bangkok, Thailand
www.hivnat.org/bangkoksymposium

7-8 februari 2019
24th International Symposium on Infections in the Critically Ill 
Patient
Sevilla, Spanje
http://infectionsonline.com

4-7 maart 2019
CROI 2019
Seattle, VS
http://www.croiconference.org/

10-14 april 2019
The International Liver Congress™ 2019
Wenen, Oostenrijk
http://www.easl.eu

13-16 april 2019
ECCMID 2019
Amsterdam
www.eccmid.org

28 april – 1 mei 2019
European Congress of Virology
Rotterdam
www.ecv2019.com
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JULUCA is een handelsmerk van de ViiV Healthcare groep van bedrijven.
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PROGRESS WITH LESS
Voor uw virologisch onderdrukte hiv-patiënten

•  Het eerste single-pill 2-drug regime met dolutegravir 
als krachtige stabiele basis

•  Een behandeling die voor continue onderdrukking 
van het virus non-inferieur is aan traditionele 3-drug 
regimes in week 481

EEN NIEUW TIJDPERK IN HIV-BEHANDELING

JULUCA is geïndiceerd voor de behandeling van hiv-infectie bij volwassenen die ten minste 6 
maanden virologisch zijn onderdrukt op een stabiel antiretroviraal regime zonder voorgeschiedenis 

van virologisch falen en zonder bekende of vermoede resistentie tegen een NNRTI of INI.
www.viivexchange.nl

Referentie: 1. Llibre et al. Lancet 2018; 391: 839–49

NL/DTGRPV/0038/18, mei 2018

dolutegravir/rilpivirine

De JULUCA productinformatie treft u elders in deze uitgave. Voor medische vragen of bijwerkingen over JULUCA belt u 
met het Medical Customer Support Center van GlaxoSmithKline, tel. (030) 6938123. Voor de volledige productinformatie zie de geregistreerde 

Samenvatting van de Productkenmerken op http://www.ema.europa.eu/ema/. ViiV Healthcare BV, Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist.


