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Graduele zorg bij obesitas

In 2020 produceerde de BASO een consensus voor de juiste 
zorg bij obesitas. Het is een actueel instrument, maar het 
telt meer dan 100 pagina’s, wat een goed gebruik ervan kan 
belemmeren. De BASO heeft deze consensus nu samengevat 
in een praktische flowchart, die op bewijs gebaseerd advies 
samenbrengt om de beste zorg te bieden voor de patiënt die 
aan obesitas lijdt. 

‘In deze flowchart zien we een verandering in de aanpak 
van obesitas: waar vroeger werd gedacht dat obesitas 
vooral te wijten was aan een gebrek aan wilskracht en 
hoofdzakelijk een gewichtsprobleem was, zien we nu dat er 
een wetenschappelijke basis achter obesitas zit, en dat er 
een heel evenwicht is rondom het gewicht, dat niet altijd onze 
wilskracht volgt’, legt prof. Van der Schueren uit.

Overgewicht en obesitas zijn een wereldwijd probleem. In 
België heeft één op de twee mensen last van overgewicht 
en bijna één op de vijf volwassenen lijdt aan obesitas. Het 
is een epidemie van chronische aandoeningen die een 
stapsgewijze aanpak vereisen. Het is immers onmogelijk om 
alle patiënten in gespecialiseerde centra te behandelen, dus 
eerstelijnsinterventie is van cruciaal belang. ‘Het is belangrijk 
de eerste lijn te ondersteunen in de aanpak van obesitas, en 
te weten wanneer het nodig is de patiënt door te verwijzen 
naar de tweede of derde lijn, of naar obesitasklinieken en 
-specialisten.’ 

‘Obesitas is geen homogene aandoening, en we moeten een 
idee hebben van de graad van obesitas om te weten wat 
het interventieniveau zal moeten zijn, en of het nodig is een 
farmacotherapie op te starten of eerder voedingsadvies te 
geven of zelfs een operatie uit te voeren.’ 

Tegenwoordig vinden we allerlei patiënten in centra voor 
obesitas, maar zij hebben niet allemaal gespecialiseerde zorg 
nodig. Bovendien wordt de huisarts er niet altijd bij betrokken 
en worden patiënten soms naar een ziekenhuis verwezen 
zonder te weten of zij gespecialiseerde hulp nodig hebben. 
‘Onze capaciteit om de patiënten te behandelen is totaal 
achterhaald... Er is echt behoefte aan een capaciteitsopbouw, 
zodat de patiënten correct kunnen worden behandeld. En 
dat is vandaag niet het geval.’ Deze capaciteitsopbouw 
zou moeten gebeuren via stratificatie, waarbij alleen de 
patiënten die echt gespecialiseerde hulp nodig hebben naar 
een adequaat centrum komen. We moeten eerder handelen 
en comorbiditeiten sneller herkennen, met een vroegtijdige 
screening op eventuele comorbiditeiten. Zo kan de ernst 
van de ziekte worden gestratificeerd (EDMONTON OBESITY 
STAGING SYSTEM - EOSS) en kunnen de patiënten zorg op 
maat krijgen.

De flowchart in de praktijk

In de flowchart is de eerste vraag of het verzoek rechtstreeks 
van de patiënt komt. Soms aarzelen patiënten om overgewicht 
of obesitas met hun huisarts te bespreken en vaak geven 
zij zichzelf de schuld van de ziekte. ‘Als je overgewicht en 
obesitas wilt aanpakken, is het belangrijk de patiënt te vragen 
wat hij denkt, en welke verwachtingen hij heeft over hoe we 
hem zouden kunnen helpen.’

Wanneer de patiënt wil meewerken, moeten bepaalde 
aspecten worden gecontroleerd, zoals de door de patiënt 
genomen geneesmiddelen, omdat die heel vaak een factor 

vormen in de gewichtstoename van de patiënt (tabel 1). 
‘In de flowchart is er een hele tabel met geneesmiddelen 
opgenomen die gewichtstoename kunnen veroorzaken, zoals 
antipsychotica of antidepressiva.’ 

Bovendien is het absoluut noodzakelijk een metabole balans 
op te maken, via een bloedonderzoek, om ‘gezonde’ obesitas 
te onderscheiden van mogelijk ernstige gevallen, gevolgd 
door een volledig lichamelijk onderzoek (antropometrie, 
bloeddruk, cardiovasculair risico, levergezondheid enz.).

Deze onderzoeken maken het mogelijk de ernst van de 
obesitas te analyseren en deze aandoening te stratificeren. 
‘Daarvoor gebruiken we het Edmonton Obesity Staging 
System (EOSS, van 0 tot 4), dat in België nog niet goed 
bekend is. De stratificatie is voornamelijk gebaseerd op de 
medische risico’s, maar ook op de fysieke en psychologische 
symptomen, en de functionele beperkingen.’

Afhankelijk van het stadium van de obesitas zal ofwel de eerste 
lijn worden ingeschakeld, eventueel met hulp (psycholoog, 
voedingsdeskundige enz.), ofwel de patiënt moeten worden 
doorverwezen, met behoud van de coördinatie door de 
huisarts. Indien echter een medische oorzaak wordt vermoed, 
is het raadzaam de patiënt rechtstreeks naar een specialist te 
verwijzen. In geval van EOSS 3-4 moet het gespecialiseerde 
team bestaan uit een endocrinoloog, een bariatrisch chirurg, 
een psycholoog, een diëtist en een kinesitherapeut.

Bij een patiënt met een BMI van 30 of meer, of een patiënt 
met een BMI van 27 of meer met gewichtsgerelateerde 
comorbiditeiten, rijst de vraag naar farmacologie. De 
flowchart bevat de verschillende farmacologische 
behandelingsmogelijkheden naargelang de kenmerken van 
de patiënt (tabel 2). Opgemerkt zij dat na vier maanden een 
balans moet worden opgemaakt van de behandeling om te 
zien of de patiënt ten minste 5% van zijn lichaamsgewicht 

Tabel 1 : GENEESMIDDELEN DIE OBESOGEEN KUNNEN ZIJN
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Potentieel gewichtsverhogende medicatie

Categorie Klasse Naam Alternatieve therapie

Antidiabetica Insuline Insuline • Metformine
• GLP-1-analogen:  

exenatide, liraglutide, dulaglutide, 
lixisenatide, semaglutide

• Acarbose
• Gliflozinen (SGLT-2 inhibitoren): 

canagliflozine, dapagliflozine, 
empagliflozine, ertugliflozine

• Gliptinen (DPP4 –inhibitoren): alogliptine, 
linagliptine, sitagliptine, saxagliptine, 
vildagliptine

• Combinatietherapie:
Pioglitazon + metformine
Glipizide + metformine
Glibenclamide + metformine

Glitazonen Pioglitazon

Hypo-
glycemiërende 
sulfamiden

Glimepiride
Glipizide
Gliclazide
Glibenclamide

Gliniden Repaglinide

Antidepressiva Tricyciische 
antidepressiva

Amitriptyline
Imipramine
Nortriptyline

• SNRI’s:  
Duloxetine, Venlafaxine (variabel effect op 
gewicht)

• Noradrenaline- en dopamine-
heropnameremmers:  
Bupropion

• Direct werkend op de neuroreceptoren:  
Trazodon

• SSRI’s: 
Fluvoxamine (variabel effect op gewicht), 
fluoxetine, sertraline

Direct werkend op 
neuroreceptoren

Mirtazapine

MAO-inhibitoren Fenelzine

SSRI’s Paroxetine
Citalopram
Escitalopram

Lithium Lithium

Antipsychotica Haloperidol
Clozapine
Risperidone
Olanzapine
Quetiapine
Sertindol
Paliperidon
Chloorpromazine

Aripiprazol (variabel effect op gewicht)

Anti-epileptica Valproïnezuur
Carbamazepine
Gabapentine
Pregabaline

Topiramaat
Zonisamide
Lamotrigine

Corticosteroïden Orale, nasale, … 
preparaten

Prednison
Prednisolon
Cortisone

NSAID’s

Hormoon-
vervangende 

therapie

Progestogenen*

Antihistaminica Difenhydramine Voorkeur voor weinig sederende  
H1-antihistaminica

Bèta-blokkers Propranolol
Metoprolol
Atenolol

ACE inhibitoren
Angiotensine II receptor blokkers
Calcium kanaal blokkers (vochtretentie)
Timolol
Acebutolol

Antihypertensiva Centraal werkend Clonidine ACE inhibitoren
Angiotensine II receptor blokkers
Diuretica
Prazosin

*Onvoldoende evidentie beschikbaar omtrent het effect van combinatiepreparaten op gewicht (Gallo et al., 2014)
Ref.:Gallo et al., 2014; Domecq et al., 2015; Endocrine Society; 2015; Lopez et al., 2016; Grootel et al., 2018; Wharton et al., 
2018; Rueda-Clausen et al., 2020  

*Het beschikbare bewijs over het effect van combinatieformules op het gewicht is onvoldoende (Gallo et al., 2014).  
Ref.: Gallo et al., 2014; Domecq et al., 2015; Endocrine Society; 2015; Lopez et al., 2016; Grootel et al., 2018; Wharton et al., 2018; Rueda-Clausen et al., 2020.

De nieuwe editie van het congres van de Belgian Association for the Study of Obesity 
(BASO) vond onlangs plaats in een hybride formaat. Met het oog op een nog betere 
samenwerking tussen de verschillende lijnen presenteerde de BASO haar nieuwe  
flowchart en een Belgisch platform gewijd aan obesitas. Casestudies, zorgtrajecten  
en patiëntenverenigingen stonden ook op de agenda!   Caroline Vrancken

Overgewicht en obesitas:   
een drama van formaat voor de volksgezondheid 
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heeft verloren. Zo niet, moet de farmacologische behandeling 
worden stopgezet of aangepast.

De huisarts vervult ook een rol na een bariatrische operatie:
•  De patiënt aanmoedigen om naar de vervolgraadplegingen 

bij het multidisciplinaire team te gaan 
•  Uitvoering van het tweejaarlijkse bloedonderzoek
•  Voortdurende controle/screening op comorbiditeiten  

of complicaties
•  Preventie van gewichtstoename

‘Obesitas moet worden gezien als een heterogene aandoening: 
niet alle patiënten moeten naar een obesitaskliniek gaan voor 
hulp. We moeten absoluut de eerstelijnshulp verbeteren. 
We moeten vooral deze aandoening stratificeren en in kaart 
brengen’, besluit prof. Van der Schueren. 

Bron: Gebaseerd op een presentatie van prof. B. Van der Schueren (BASO - UZ Leuven) – BASO 2022.
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Graduele zorg geïllustreerd aan 
de hand van een klinische casus

Caroline, 23 jaar, studente rechten, zoekt hulp omdat ze zich 
‘slecht in haar vel’ voelt. Zij past niet meer in haar kleren 
en maakt zich zorgen over haar gezondheid, omdat zij aan 
kortademigheid lijdt en beperkt is in bepaalde activiteiten. 
Deze casus beschrijft de evolutie van de jonge vrouw en de 
bijdrage van holistische zorg. 

Beschrijving van de casus

Caroline klaagt over vermoeidheid, kortademigheid bij 
inspanning en snurken. Zij lijdt sinds haar kindertijd aan 
overgewicht en heeft verschillende pogingen gedaan om af 
te vallen, voornamelijk door middel van beperkende diëten. 
Haar huidige gewichtstoename is verergerd sinds ze op kot 
zit. Omdat het haar prioriteit is te slagen in haar studie, heeft 
ze een zittende levensstijl aangenomen en gaat ze vrij laat 
naar bed. Al haar familieleden hebben last van overgewicht.
Zij is 1,70 m lang en weegt 98 kg, wat overeenkomt met 
een BMI van 33,9 kg/m2. Zij lijdt dus aan obesitas graad 
1. Bovendien heeft zij een buikomvang van 98 cm, terwijl 
de drempel voor vrouwen 88 cm is. Voor het overige is het 
klinisch onderzoek normaal.

Uit de biologie blijkt een ijzertekort en een laag vitamine 
D-gehalte. Het meest opvallend is een verhoging van de 
transaminasen, die a priori wordt toegeschreven aan een 
steatose. 

Aanvankelijke zorg

In het geval van Caroline zijn de lichamelijke symptomen, 
afgezien van een mogelijke steatose, mild en zijn er geen 
duidelijke psychologische gevolgen. Toch tast de obesitas 
haar welzijn aan, met enkele functionele beperkingen. 
Volgens het Edmonton Obesity Staging System heeft Caroline 
een EOSS 1 en moet zij door haar huisarts worden behandeld. 
Zij moet passend advies krijgen voor veranderingen in 

haar levensstijl en worden doorverwezen naar een diëtist, 
kinesitherapeut en psycholoog. De huisarts moet zorgen voor 
de coördinatie, motivatie en opvolging. 

Dieetbalans

Caroline eet heel snel, meestal achter haar computerscherm. 
Zij heeft een slechte perceptie van verzadiging, en maakt 
geen onderscheid tussen honger en trek. 

Haar ontbijt is niet evenwichtig en bestaat uit cornflakes of 
chocoladekoeken, ‘s middags gaat ze een belegd broodje 
kopen in een fastfoodrestaurant en ‘s avonds kookt ze 
weinig, ze besteedt dan liever haar tijd aan studeren. Ze eet 
veel pasta, weinig groenten, veel vet en zeer grote porties. 
Bovendien drinkt ze light frisdrank en alcohol, en eet ze ‘s 
avonds snacks. Haar calorie-inname wordt geschat op 2800-
3000 Kcal/dag.

De aanpak die de diëtist aan Caroline voorstelt, is erop gericht 
haar aan te moedigen bewust te eten door niet achter haar 
pc-scherm te blijven zitten, haar totale energie-inname te 
verminderen, de kwaliteit op haar bord te verhogen en de 
grootte van haar porties te verminderen.

Psychologische balans

De evaluatie van Caroline wijst op emotioneel eten, een 
laag gevoel van eigenwaarde, een negatieve urgentie, 
d.w.z. een hoge impulsiviteit ten aanzien van negatieve 
emoties, en een cognitieve beperking, d.w.z. de wil om de 
voedselinname te verminderen om gewicht te verliezen, 
ongeacht de voedselsensaties. Deze cognitieve beperking 
leidt tot afwisselende perioden van onthouding en verlies van 
controle over eten. Er zij echter op gewezen dat Caroline zeer 
gemotiveerd is om af te vallen.

Caroline lijdt onder de vergelijking met een ‘perfecte’ zus, wat 
heeft geleid tot een laag zelfbeeld en een sterke faalangst. 
De angst en faalangst zijn overigens versterkt sinds zij op de 
universiteit zit. 

Caroline beschikt echter over veel hulpmiddelen: haar 
motivatie, haar vermogen tot introspectie, de steun van haar 
vriend en haar entourage...

Fysieke balans

Tijdens een eerste sessie heeft de kinesitherapeut Caroline 
het belang en de voordelen van lichaamsbeweging uitgelegd. 
Hij heeft haar hoge graad van zittend gedrag vastgesteld en 
haar geschiedenis van lichaamsbeweging, het aantal stappen 
dat zij per dag zet, mogelijke gewrichtspijn, kortademigheid 
en vermoeidheid beoordeeld. Hij heeft tests afgenomen 
en haar een geïndividualiseerd bewegingsprogramma 
voorgesteld.

Enkele maanden later

Caroline is 3 kg afgevallen in 3 maanden. Ze is blij, maar niet 
tevreden met de mate van gewichtsverlies. Haar arts schrijft 
haar Saxenda voor in oplopende dosissen tot 2,4 mg/d. 
Drie maanden later woog zij 90 kg, wat overeenkomt met een 
verlies van 5 kg, oftewel meer dan 5% van haar gewicht in 3 
maanden.

Een jaar later

Caroline is uit het oog verloren en komt 1 jaar later opnieuw 
op raadpleging.
Zij weegt nu 110 kg, wat overeenkomt met een BMI 
van 38,1 kg/m². Zij lijdt aan kniepijn en vindt dat haar 
levenskwaliteit ernstig is aangetast. Haar biologie toont 
verhoogde leverenzymen, maar ook verhoogde triglyceriden 
en geglyceerd hemoglobine, wat bijna overeenkomt met 
beginnende type 2-diabetes. 

Tabel 2 : FARMACOLOGISCHE BEHANDELING
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Behandeling

Algemeen leefstijladvies

Afwisselend eten
Op vaste tijdstippen eten, samen met anderen, met aandacht voor 
• eetcompetenties (gestructureerd, genoeg, gezellig, gevarieerd), en 
• met de voedingsdriehoek als inspiratie.

Leuk bewegen
Regelmatig even rechtstaan en beweegactiviteiten, met 
• tips rond leuk bewegen, en
• de bewegingsdriehoek als inspiratie.

Lief zijn voor jezelf
Werk aan een positieve lichaamsbeleving. Focus samen met de patiënt 
op wat het lichaam voor de patiënt doet en minder op hoe het eruit ziet of 
wat het weegt.

Emoties hanteren
Laat de patiënt actief aan de slag gaan met emoties,
• tips rond emotieregulatie en 
• de geluksdriehoek.

Slapen
Genoeg slapen is de basis van een gezonde leefstijl. Ondersteun de 
patiënt met:
• 10 tips voor voldoende slaap.

Farmacologische behandeling

BMI ≥ 30 kg/m² OF BMI ≥ 27 kg/m² met gewichtsgerelateerde comorbiditeiten 

Diabetes, prediabetes, hypertensie, 
obstructieve slaapapneu, PCOS

Comorbiditeiten of andere kenmerken? 

1e keuze = GLP-1 gebaseerde medicatie
2de keuze = Naltrexone/Bupropion

3de keuze = Orlistat

NEEJA

Depressie, roken, ‘craving’

1e keuze = Naltrexone/Bupropion
2de keuze = GLP-1 gebaseerde medicatie

3de keuze = Orlistat

Evaluatie na 4 maanden: gewichtsverlies ≥ 5%?

Voortzetting huidige therapie
Stop therapie + doorverwijzing naar 

gespecialiseerde obesitasteam 
OF 2de keuze geneesmiddel toevoegen

Uitsluitend aanbevolen als onderdeel van een multidisciplinaire behandeling, bestaande uit een 
voedings-, bewegings-, en gedrags/psychologische interventie.

DOSSIER VAN DE MAAND  -  
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Zij heeft een EOSS 2, en moet worden doorverwezen naar een 
gespecialiseerd team, aan wie zij de mogelijkheid vraagt om 
een bariatrische operatie te ondergaan.

Voorbereiding op de operatie

Op basis van haar voedingsprofiel kiest de chirurg voor een 
gastrische bypass. 

De aanwezigheid van een contra-indicatie voor de operatie 
werd uitgesloten, maar in het geval van Caroline is het 
niettemin noodzakelijk te onderzoeken waarom Caroline uit 
het oog werd verloren en te werken aan bepaalde aspecten 
die tot slechtere postoperatieve resultaten zouden kunnen 
leiden: preoperatieve impulsiviteit, emotioneel eten, en haar 
zeer hoge verwachtingen die haar in een passieve positie 
plaatsen waarin een operatie de magische oplossing is.

Drie maanden na de ingreep

Caroline is 15 kg afgevallen. Ze eet 25% van wat ze vroeger 
at. Ze klaagt over kouwelijkheid en discrete haaruitval. Ze 
heeft geen spijsverteringsklachten meer, ze klaagt niet meer 
over kniepijn of kortademigheid, en haar levenskwaliteit is 
verbeterd.

Bij haar bloedonderzoek blijft haar ferritinegehalte laag. Het 
gehalte geglyceerd hemoglobine is duidelijk verbeterd, het 
triglyceridengehalte is genormaliseerd en de leverenzymen 
zijn bijna genormaliseerd. Het pre-albuminegehalte is wat 
laag, maar het albuminegehalte is normaal.

De evolutie van Caroline is positief. Ze heeft haar 
eetgewoonten veranderd en houdt zich daaraan. Ze heeft 
geen spijt van de operatie en heeft geen psychische 
klachten. Haar zelfvertrouwen is toegenomen en ze laat zich 
makkelijker gelden. Toch zal zij het eerste jaar om de drie 
maanden en daarna om de 6 tot 12 maanden moeten worden 
gezien. 

Opvolging op lange termijn is uiterst belangrijk. In dit kader 
speelt de huisarts een cruciale rol bij de bewustmaking, de 
zorg of de doorverwijzing naar het bariatrische team in geval 
van complicaties die zich lange tijd na de ingreep kunnen 
voordoen.

Bron: Gebaseerd op een presentatie van JP. Thissen (endocrinoloog, UCLouvain), M. Barea (diëtist, 
ULB Érasme), N. Daouda (kinesitherapeut, ULB Érasme) en E. ER (psycholoog, UZLeuven).
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Adipositas Pact:  
de stem van Belgische 
obesitaspatiënten

De Stichting voor de rechten van mensen die leven met 
obesitas in België  (Pacte Adiposité - Adipositas Pact 
; PA-AP) werd opgericht in februari 2021 en wil de stem 
van Belgische patiënten laten horen met een op bewijs 
gebaseerde aanpak voor de preventie, de behandeling van 
en de voortdurende zorg bij obesitas.

Tegenwoordig wordt obesitas erkend als een chronische 
ziekte, waarvoor de patiënt niet langer alleen verantwoordelijk 
is. Ondanks de vooruitgang in de behandeling van de 
aandoening hebben patiënten nog veel onvervulde behoeften, 
en PA-AP vecht om een verschil te maken.

De stichting richt zich op 3 hoofdprioriteiten:
1.  Categorisering 

Erkenning van obesitas als chronische ziekte, 
 zoals gedefinieerd door de WGO.

2.   Transformatie 
Transformatie van het Belgische beleids- en 
regelgevingskader om obesitaspatiënten in staat te 

stellen een weloverwogen keuze te maken en betaalbare 
toegang tot behandeling te krijgen.

3.  Vorming 
Beleidsmakers, de media, op nationaal, communautair 
en lokaal niveau, alsmede gezondheidswerkers, 
werkgevers en mensen met obesitas bewust maken van 
de holistische aspecten van deze biologische ziekte en 
de verschillende manieren om er gedurende het hele 
leven mee om te gaan.

Hoe kan ik als gezondheidswerker bijdragen?
Tijdens haar uiteenzetting herinnerde Jacqueline Bowman-
Busato ons eraan dat zorgverleners de situatie voor patiënten 
kunnen helpen verbeteren, op korte termijn, bijvoorbeeld 
door PA-AP op te nemen aan de beleidstafel, op middellange 
termijn, door met patiënten en hun familieleden samen te 
werken om de biologische aspecten van obesitas beter te 
begrijpen, en op lange termijn, door ervoor te pleiten dat de 
diagnose, de behandeling en het langetermijnbeheer van 
obesitas - naast de BMI - worden opgenomen in medische 
onderzoeken.

Bron: Gebaseerd op een presentatie van J. Bowman-Busato (Belgian Foundation for the Rights of 
People Living with Obesity) – BASO 2022.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Voorstelling van het Obesity 
Platform Belgium

‘De BASO is een wetenschappelijke organisatie, maar we 
hebben ook vastgesteld dat onze wetenschappelijke aanpak 
moet worden begrepen door politici en het grote publiek’, 
legde prof. Van der Schueren uit bij de voorstelling van een 
nieuw Belgisch obesitasplatform. ‘We wilden ook andere 
actoren betrekken bij een nieuwe structuur die meer druk 
kan uitoefenen op politici, zodat obesitas serieus wordt 
genomen en als een chronische ziekte wordt beschouwd.’

Met die visie is het Obesity Platform Belgium ontstaan. ‘We 
brengen mensen uit alle lagen van de bevolking samen: 
endocrinologen, patiënten, gynaecologen, psychiaters enz. 
om de autoriteiten uit te leggen dat we echt respect willen 
voor de rechten van de patiënt en betere zorg. Wij willen ook 
dat de autoriteiten weten dat wij een gesprekspartner zijn, 
dat er in ons platform een aanspreekpunt is. (...) Wat wij 
vooral willen is de samenwerking tussen de verschillende 
belanghebbenden stimuleren.’ 

De missie van het platform is beleidsmakers te 
ondersteunen bij het verbeteren van de toegang tot 
gestructureerde, op wetenschappelijk bewijs gebaseerde 
zorg op een kosteneffectieve manier en het verhogen 
van de kwaliteitsnormen van de zorg. Het platform wil 
de vooroordelen en het stigma in verband met obesitas 
wegnemen en de verschillende actoren informeren over de 
aard van de ziekte en de behandelingsmethoden. Door deze 
verandering in het discours krijgen mensen met obesitas 
toegang tot dezelfde medisch noodzakelijke en gedekte 
zorg als andere mensen met chronische ziekten. ‘We willen 
de klinische zorg en het begrip van de ziekte verbeteren, 
met een solide wetenschappelijke basis, en we willen een 
gestratificeerd model voor mensen met obesitas.’

Het eerste actiepunt op de agenda van het platform is de 
ontwikkeling van voorstellen voor gefaseerde zorgtrajecten 
voor kinderen en volwassenen met obesitas. Deze voorstellen 
zullen de basis vormen voor een dialoog met het RIZIV en 
andere beleidsmakers. ‘Door dit probleem gecoördineerd aan 
te pakken en met één stem te spreken, kunnen de voorstellen 
van het platform krachtiger worden uitgedragen en zullen ze 
meer impact hebben op het beleid.’

Het Obesity Platform Belgium staat open voor iedereen 
die de multidisciplinaire aanpak van obesitas in België wil 

bevorderen door zich aan te sluiten bij de missie en visie van 
het Obesity Platform. Met of zonder financiële steun. ‘We willen 
een zo groot mogelijke gemeenschap van ambassadeurs’.

Bron: Gebaseerd op een presentatie van prof. B. Van der Schueren (BASO - UZ Leuven) – BASO 2022.
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Zorgtrajecten bij obesitas

Een zorgtraject organiseert en coördineert de zorg, 
behandeling en opvolging van een patiënt met een chronische 
ziekte op basis van samenwerking tussen de patiënt, de 
huisarts en de specialist. Waar staan we, na de succesvolle 
ervaring met trajecten voor diabetes en nierfalen, met 
obesitas? 

Volgens dr. B. Demytternaere zijn de Sciensano-rapporten 
zeer duidelijk: zorgtrajecten werken ontegensprekelijk 
en verbeteren de contacten tussen patiënten en 
beroepsbeoefenaars, alsook de kwaliteit en de continuïteit 
van de zorg. Moeten we daarom naar een zorgtraject voor 
obesitas toe werken? Het antwoord op die vraag is ja, maar er 
is nog een lange weg te gaan...

Waarom een zorgtraject voor obesitas?

Momenteel ‘is onze zorg heel goed, onze zorgverleners zijn 
ook heel goed, maar het is de organisatie van de zorg die 
nog steeds problematisch is’. Het is de structuur van de 
staat die een probleem vormt. In België hebben we een zeer 
complex systeem en zitten we met een versnippering van 
bevoegdheden.’

In de eerste lijn is multidisciplinariteit te weinig aanwezig. 
‘Op lokaal niveau werken we goed samen, maar alles is 
versnipperd, er is veel variatie tussen de regio’s, en het is ook 
niet altijd goed gestructureerd/omkaderd.’ Bovendien is de 
vergoeding voor dieetinterventies beperkt tot kinderen. De 
vergoeding voor psychologische zorg verbetert, maar er is nog 
een lange weg te gaan. Obesitas is een complexe aandoening 
om te behandelen en er is een goede coördinatie van de 
zorg nodig. In België ‘hebben we geen geïnstitutionaliseerd 
zorgsysteem, en het is tijd om daartoe te komen’.

In de tweede lijn zijn er heel wat ziekenhuizen met een 
obesitaskliniek, maar die werken niet noodzakelijk op dezelfde 
noch op een actuele manier.

Een goede synergie tussen de verschillende lijnen is ook 
cruciaal, maar ontbreekt op sommige plaatsen.

Op het gebied van bariatrische chirurgie zouden veel aspecten 
beter kunnen worden aangepakt: 
•  De soms te korte periode tussen het opnemen van contact 

en de initiatie van een operatie;
•  Tot 50% van de patiënten heeft geen optimale opvolging in 

het eerste jaar na een operatie;
•  Noodzaak van preoperatieve multidisciplinaire beoordeling;
•  Te slechte registratie van gegevens;
•  Veel ingrepen moeten opnieuw worden gedaan.

Naar een zorgtraject voor obesitas

Er zijn veel aspecten van obesitaszorg die voor verbetering 
vatbaar zijn. Een zorgtraject lijkt essentieel, maar daarvoor 
moeten veel zaken worden aangepakt. 

Momenteel wordt een zorgtraject voor obesitas bij kinderen 
opgezet en de eerste vergaderingen van de werkgroep vonden 
plaats in mei 2022. Dr. Demytternaere concludeert dat tegen 
2024 een project voor volwassenen zou moeten worden 
ontwikkel.  

Bron: Gebaseerd op een presentatie van dr. B. Demytternaere (directeur Medisch Beleid en 
coördinator van de studiedienst, Mutualité Socialiste) - BASO 2022.

DOSSIER VAN DE MAAND  -  

ESSENTIËLE GEGEVENS VAN DE SKP 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Trulicity 0,75 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen. 
Trulicity 1,5 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen. Trulicity 3 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen. Trulicity 4,5 mg 
oplossing voor injectie in voorgevulde pen. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Trulicity 0,75 mg oplossing voor 
injectie in voorgevulde pen Elke voorgevulde pen bevat 0,75 mg dulaglutide* in 0,5 ml oplossing. Trulicity 1,5 mg oplossing voor 
injectie in voorgevulde pen Elke voorgevulde pen bevat 1,5 mg dulaglutide* in 0,5 ml oplossing. Trulicity 3 mg oplossing voor 
injectie in voorgevulde pen Elke voorgevulde pen bevat 3 mg dulaglutide* in 0,5 ml oplossing. Trulicity 4,5 mg oplossing voor 
injectie in voorgevulde pen Elke voorgevulde pen bevat 4,5 mg dulaglutide* in 0,5 ml oplossing. *geproduceerd in CHO-cellen met 
DNA- recombinatietechniek. Voor de volledige lĳst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM Oplossing voor 
injectie. Heldere, kleurloze oplossing. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Type 2-diabetes mellitus Trulicity is 
geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2 als toevoeging aan 
dieet en lichaamsbeweging als monotherapie wanneer metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg van intolerantie of contra-in-
dicaties. in aanvulling op andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes. Voor onderzoeksresultaten met betrekking tot 
combinaties, effecten op glykemische controle en cardiovasculaire events, en de onderzochte populaties, zie rubriek 4.4, 4.5 en 5.1. 
4.2 Dosering en wĳ ze van toediening Dosering Monotherapie De aanbevolen dosering is 0,75 mg eenmaal per week. Adjuvante
therapie De aanbevolen dosering is 1,5 mg eenmaal per week. Voor mogelĳk kwetsbare populaties kan 0,75 mg eenmaal per week 
als aanvangsdosering worden overwogen. Voor aanvullende glykemische controle, de dosering van 1,5 mg kan na ten minste 4 
weken worden verhoogd tot 3 mg eenmaal per week. de dosering van 3 mg kan na ten minste 4 weken worden verhoogd tot 4,5 mg 
eenmaal per week. De maximale dosering is 4,5 mg eenmaal per week. Als Trulicity wordt toegevoegd aan een eerder ingestelde 
behandeling met metformine en/of pioglitazon, kan de huidige dosis metformine en/of pioglitazon worden voortgezet. Als Trulicity 
wordt toegevoegd aan een eerder ingestelde behandeling met metformine en/of een natriumglucose-cotransporter 2-remmer 
(SGLT2-remmer), kan de huidige dosis metformine en/of SGLT2-remmer worden voortgezet. Als het wordt toegevoegd aan een eer-
der ingestelde behandeling met een sulfonylureumderivaat of insuline, kan verlaging van de dosis van het sulfonylureumderivaat 
of de insuline worden overwogen om de kans op hypoglykemie te verminderen (zie rubrieken 4.4 en 4.8). Bĳ gebruik van Trulicity 
hoeven patiënten hun bloedglucose niet zelf te controleren. Zelfcontrole van de bloedglucose is nodig om de dosis van het sulfony-
lureumderivaat of de insuline aan te passen, met name wanneer de behandeling met Trulicity is gestart en de dosis insuline is ver-
laagd. Een stapsgewĳze benadering van de verlaging van de insulinedosis wordt aanbevolen. Gemiste doses Als een dosis wordt 
vergeten, moet deze zo snel mogelĳk worden toegediend als de tĳd tot de volgende geplande dosis minstens 3 dagen (72 uur) is. 
Als de tĳd tot de volgende geplande dosis minder dan 3 dagen (72 uur) is, moet de vergeten dosis worden overgeslagen en moet 
de volgende dosis op de geplande dag worden toegediend. In beide gevallen kunnen patiënten hun normale toedieningsschema 
van eenmaal per week hervatten. Speciale patiëntengroepen Ouderen De dosis hoeft niet op basis van leeftĳd te worden aangepast 
(zie rubriek 5.2). Nierfunctiestoornis Bĳ patiënten met lichte, matige of ernstige nierfunctiestoornis (eGFR <90 tot >15 ml/min/1,73 
m2) hoeft de dosering niet te worden aangepast. Er is zeer beperkte ervaring bĳ patiënten met nierziekte in het eindstadium (<15 
ml/min/1,73 m2), daarom kan Trulicity bĳ  deze populatie niet worden aanbevolen (zie rubrieken 5.1 en 5.2). Leverfunctiestoornis Bĳ  
patiënten met leverfunctiestoornis hoeft de dosering niet te worden aangepast. Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaam-
heid van dulaglutide bĳ kinderen jonger dan 18 jaar zĳn nog niet vastgesteld. Er zĳn geen gegevens beschikbaar. Wĳze van toedie-
ning Trulicity dient subcutaan in de buik, dĳ of bovenarm te worden toegediend. Het mag niet intraveneus of intramusculair worden 
toegediend. De dosis kan op elk moment op de dag worden toegediend, met of zonder voedsel. Zo nodig kan de dag van de weke-
lĳkse toediening worden veranderd, zolang de vorige dosis 3 of meer dagen (72 uur) eerder is toegediend. 4.3 Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen). 4.8 Bĳ werkingen Samenvatting 
van het veiligheidsprofiel In de afgeronde initiële fase 2- en fase 3-registratiestudies ter onderbouwing van dulaglutide 0,75 mg en 
1,5 mg zĳn 4.006 patiënten blootgesteld aan dulaglutide alleen of in combinatie met andere glucoseverlagende geneesmiddelen. 
De meest frequent gemelde bĳwerkingen in klinische studies waren gastro-intestinaal, waaronder misselĳkheid, braken en diarree. 
Over het algemeen waren deze reacties licht of matig en van voorbĳgaande aard. Resultaten uit de studie naar cardiovasculaire uit-
komsten op lange termĳn met 4949 naar dulaglutide gerandomiseerde patiënten die werden gevolgd gedurende een periode met 
een mediaan van 5,4 jaar, waren consistent met deze bevindingen. Tabel met overzicht van bĳwerkingen De volgende bĳwerkingen 
zĳn vastgesteld op basis van beoordeling van de volledige duur van de klinische fase 2- en fase 3-studies, de studie naar cardiovas-
culaire uitkomsten op lange termĳn en van post-marketing meldingen. De bĳwerkingen staan in tabel 1 als MedDRA-geprefereerde 
term per systeem/orgaanklasse en in volgorde van afnemende incidentie (zeer vaak: ≥  1/10; vaak: ≥  1/100, <  1/10; soms: 
≥ 1/1.000, < 1/100; zelden: ≥ 1/10.000, < 1/1.000; zeer zelden: < 1/10.000 en niet bekend: kan met de beschikbare gegevens 
niet worden bepaald). Binnen elke incidentiegroep staan de bĳwerkingen in volgorde van afnemende frequentie. Frequenties van 
voorvallen zĳn berekend op basis van hun incidentie in de fase 2- en fase 3-registratiestudies. Tabel 1: Frequentie van bĳwerkingen 
van dulaglutide Immuunsysteem-aandoeningen Soms Overgevoeligheid Zelden Anafylactische reactie# Voedings- en stof-wisse-
lingsstoor-nissen Zeer vaak Hypoglykemie* (bĳ gebruik in combinatie met insuline, glimepiride, metformine† of metformine plus 
glimepiride) Vaak Hypoglykemie* (bĳ gebruik als monotherapie of in combinatie met metformine plus pioglitazon) Soms Dehydra-
tie Maagdarmstelsel- aandoeningen Zeer vaak Misselĳkheid, diarree, braken†, buikpĳn† Vaak Verminderde eetlust, dyspepsie, 
obstipatie, flatulentie, opgezette buik, gastro-oesofageale- refluxziekte, eructatie Zelden Acute pancreatitis Vertraagde maaglediging 
Niet bekend Niet-mechanische darm-obstructie Lever- en galaandoeningen Soms cholelithiasis, cholecystitis Huid- en onderhui-
daan-doeningen Zelden Angio-oedeem# Algemene aandoe-ningen en toedie-ningsplaatsstoor-nissen Vaak Vermoeidheid Soms
Reacties op de injectieplaats Onderzoeken Vaak Sinustachycardie, eerstegraads atrio-ventriculair blok (AVB) # Uit post-marketing 
meldingen *Gedocumenteerde, symptomatische hypoglykemie met bloedglucose ≤ 3,9 mmol/l † Alleen dosis dulaglutide 1,5 mg. 
Met dulaglutide 0,75 mg traden de bĳwerkingen op in de frequentie van de eerstvolgende lagere incidentiegroep. Omschrĳving 
van geselecteerde bĳwerkingen Hypoglykemie Als dulaglutide 0,75 mg en 1,5 mg werden gebruikt als monotherapie of in combi-
natie met metformine alleen of metformine en pioglitazon, waren de incidenties van gedocumenteerde symptomatische hypogly-
kemie 5,9 % tot 10,9 % en de frequenties waren 0,14 tot 0,62 voorvallen/patiënt/jaar; er zĳn geen episodes van ernstige 
hypoglykemie gemeld. De incidenties van gedocumenteerde symptomatische hypoglykemie als respectievelĳk 0,75 mg en 1,5 mg 
dulaglutide werden gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat en metformine waren 39,0 % en 40,3 % en de frequen-
ties waren 1,67 en 1,67 voorvallen/patiënt/jaar. De incidenties van ernstige hypoglykemie waren 0 % en 0,7 %, en de frequenties 
waren 0,00 en 0,01 voorvallen/patiënt/jaar respectievelĳk voor elke dosis. De incidentie van gedocumenteerde symptomatische 
hypoglykemie wanneer 1,5 mg dulaglutide werd gebruikt met alleen een sulfonylureumderivaat was 11,3 % en de frequentie was 

0,90 voorvallen/patiënt/jaar, en er waren geen gevallen van ernstige hypoglykemie. De incidentie van gedocumenteerde sympto-
matische hypoglykemie wanneer dulaglutide 1,5 mg werd gebruikt in combinatie met insuline glargine was 35,3 % en de frequen-
tie was 3,38 voorvallen/patiënt/jaar. De incidentie van ernstige hypoglykemie was 0,7 % en de frequentie was 0,01 voorval/patiënt/
jaar. De incidenties wanneer respectievelĳk 0,75 mg en 1,5 mg dulaglutide werden gebruikt in combinatie met prandiale insuline 
waren 85,3 % en 80,0 % en de frequenties waren 35,66 en 31,06 voorvallen/patiënt/jaar. De incidenties van ernstige hypoglykemie 
waren 2,4 % en 3,4 %, en de frequenties waren 0,05 en 0,06 voorvallen/patiënt/jaar. In een fase 3-studie waarin dulaglutide 1,5 mg, 
3 mg en 4,5 mg in combinatie met metformine werden gebruikt, waren t/m week 52 de incidenties van gedocumenteerde sympto-
matische hypoglykemie respectievelĳk 3,1 %, 2,4 % en 3,1 % en waren de aantallen 0,07, 0,05 en 0,07 voorvallen/patiënt/ jaar; er 
werd 1 episode van ernstige hypoglykemie gemeld bĳ achtereenvolgens dulaglutide 1,5 mg en 4,5 mg. Bĳ werkingen aan het
maagdarmstelsel Cumulatieve melding van bĳwerkingen aan het maagdarmstelsel tot 104 weken met respectievelĳk 0,75 mg en 
1,5 mg dulaglutide waren misselĳkheid (12,9 % en 21,2 %), diarree (10,7 % en 13,7 %) en braken (6,9 % en 11,5 %). Deze waren 
over het algemeen licht of matig ernstig met een gemelde piek tĳdens de eerste 2 weken van behandeling gevolgd door een snelle 
afname gedurende de daaropvolgende 4 weken, waarna de frequentie relatief constant bleef. In een fase 3-studie met doseringen 
dulaglutide van respectievelĳk 1,5 mg, 3 mg en 4,5 mg werden tot en met week 52 misselĳkheid (14,2 %, 16,1 % en 17,3 %), diarree 
(7,7 %, 12,0 % en 11,6 %) en braken (6,4 %, 9,1 % en 10,1 %) opgenomen in de cumulatieve rapportage van gastro-intestinale 
voorvallen. In klinisch-farmacologische, tot 6 weken durende studies bĳ patiënten met diabetes mellitus type 2 werden de meeste 
bĳwerkingen aan het maagdarmstelsel gemeld tĳdens de eerste 2-3 dagen na de aanvangsdosis en namen deze bĳ volgende doses 
af. Acute pancreatitis De incidentie van acute pancreatitis in fase 2- en 3-registratiestudies was 0,07 % voor dulaglutide tegen 0,14 % 
voor placebo en 0,19 % voor comparators met of zonder additionele antidiabetische achtergrondtherapie. Acute pancreatitis en 
pancreatitis zĳn ook gemeld na het in de handel brengen. Pancreasenzymen Dulaglutide gaat gepaard met gemiddelde toenames 
ten opzichte van de uitgangswaarde van de pancreasenzymen (lipase en/of pancreatisch amylase) van 11 % tot 21 % (zie rubriek 
4.4). In afwezigheid van andere klachten en symptomen van acute pancreatitis zĳn verhogingen van de pancreasenzymen alleen 
niet voorspellend voor acute pancreatitis. Verhoogde hartslag Met respectievelĳk 0,75  mg en 1,5  mg dulaglutide zĳn geringe 
gemiddelde verhogingen van de hartslag van 2 tot 4 slagen per minuut (bpm) en een incidentie van 1,3 % en 1,4 % van sinustachy-
cardie met een gelĳktĳdige verhoging t.o.v. de uitgangswaarde ≥  15  bpm waargenomen. In een fase 3-studie met doseringen 
dulaglutide van 1,5 mg, 3 mg en 4,5 mg was de incidentie sinustachycardie, met een gelĳktĳdige toename van de hartslag met ≥ 
15 bpm vanaf de baseline, respectievelĳk 2,6 %, 1,9 % en 2,6 %. Er werden gemiddelde toenames in hartslag waargenomen van 1-4 
slagen per minuut (bpm). Eerstegraads AV-blok/verlengd PR-interval Met respectievelĳk 0,75 mg en 1,5 mg dulaglutide zĳn geringe 
gemiddelde verhogingen t.o.v. de uitgangswaarde van het PR-interval van 2 tot 3 msec en een incidentie van 1,5 % en 2,4 % van 
eerstegraads AV-blok waargenomen. In een fase 3-studie met doseringen dulaglutide van 1,5 mg, 3 mg en 4,5 mg was de incidentie 
van eerstegraads AV-blok respectievelĳk 1,2 %, 3,8 % en 1,7 %. Er werden vanaf de baseline gemiddelde toenames in het PR-interval 
waargenomen van 3-5 msec. Immunogeniciteit In registratiestudies ging behandeling met dulaglutide gepaard met een incidentie 
van 1,6 % van tĳdens de behandeling gevormde antistoffen tegen dulaglutide, wat erop wĳst dat de structurele aanpassingen in de 
GLP-1- en gemodificeerde IgG4-delen van de dulaglutidemolecuul, samen met een hoge homologie met natief GLP-1 en natief 
IgG4, de kans op een immuunrespons tegen dulaglutide tot een minimum beperken. Patiënten met antistoffen tegen dulaglutide 
hadden over het algemeen een lage titer en hoewel het aantal patiënten met antistoffen tegen dulaglutide laag was, werd uit 
bestudering van de fase 3-gegevens geen duidelĳke invloed zichtbaar van antistoffen tegen dulaglutide op veranderingen in 
HbA1c. Geen van de patiënten met systemische overgevoeligheid ontwikkelde antilichamen tegen dulaglutide. Overgevoeligheid In 
de fase 2- en fase 3-registratiestudies is systemische overgevoeligheid (bĳvoorbeeld urticaria, oedeem) gemeld bĳ 0,5 % van de 
patiënten die dulaglutide kregen. Gevallen van anafylactische reactie zĳn zelden gemeld bĳ gebruik van in de handel gebrachte 
dulaglutide. Reacties op de injectieplaats Bĳwerkingen op de injectieplaats zĳn gemeld bĳ 1,9 % van de patiënten die dulaglutide 
kregen. Mogelĳk immuungemedieerde bĳwerkingen op de injectieplaats (zoals uitslag, erytheem) zĳn gemeld bĳ 0,7 % van de 
patiënten en waren over het algemeen licht. Stopzetting wegens een bĳ werking In studies die 26 weken duurden, was de incidentie 
van stopzetting wegens bĳwerkingen 2,6 % (0,75 mg) en 6,1 % (1,5 mg) voor dulaglutide versus 3,7 % voor placebo. Gedurende het 
gehele onderzoek (tot 104 weken) was de incidentie van stopzetting wegens bĳwerkingen 5,1 % (0,75 mg) en 8,4 % (1,5 mg) voor 
dulaglutide. De meest voorkomende bĳwerkingen die tot stopzetting leidden van respectievelĳk 0,75 mg en 1,5 mg dulaglutide 
waren misselĳkheid (1,0 %, 1,9 %), diarree (0,5 %, 0,6 %) en braken (0,4 %, 0,6 %), en werden over het algemeen binnen de eerste 
4-6 weken gemeld. In een fase 3-studie met doseringen dulaglutide van 1,5 mg, 3 mg en 4,5 mg was de incidentie van stopzetting 
wegens bĳwerkingen na 52 weken 6,0 % (1,5 mg), 7,0 % (3 mg) en 8,5 % (4,5 mg). De meest frequente bĳwerkingen die leidden
tot discontinuering van respectievelĳk 1,5 mg, 3 mg en 4,5 mg waren misselĳkheid (1,3 %, 1,3 %, 1,5 %), diarree (0,2 %, 1,0 %,
1,0 %) en braken (0,0 %, 0,8 %, 1,3 %). Dulaglutidedoseringen van 3 mg en 4,5 mg Het veiligheidsprofiel bĳ patiënten, behandeld
met eenmaal per week 3 mg en 4,5 mg dulaglutide, is consistent met het hierboven beschreven veiligheidsprofiel voor doseringen
dulaglutide van 0,75 mg en 1,5 mg eenmaal per week. Melding van vermoedelĳke bĳwerkingen Het is belangrĳk om na toelating
van het geneesmiddel vermoedelĳke bĳwerkingen te melden. Op deze wĳze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het
geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelĳke bĳwer-
kingen te melden via: België: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, Postbus
97, B-1000 Brussel Madou, Website: www.eenbĳwerkingmelden.be, e-mail: adr@fagg.be. Luxembourg : Centre Régional de Phar-
macovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue
du Morvan, 54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX, Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87, E-mail : crpv@chru-nancy.fr of Direction de la
Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél. : (+352) 2478 5592,
E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu. Link voor het formulier :  https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/
notification-effets-indesirables-medicaments.html. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Eli Lilly
Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland. 8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN EU/1/14/956/001 EU/1/14/956/002 EU/1/14/956/003 EU/1/14/956/006 EU/1/14/956/007 EU/1/14/956/008
EU/1/14/956/011 EU/1/14/956/012 EU/1/14/956/013 EU/1/14/956/014 EU/1/14/956/015 EU/1/14/956/016 9. DATUM EERSTE
VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 21 november 2014
Datum van laatste verlenging: 23 augustus 2019 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 17 juni 2021. Gedetailleerde infor-
matie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu
AFLEVERINGSWĲ ZE Aan medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel.

1. SPC Trulicity®, www.fagg-afmps.be. Trulicity® is niet geïndiceerd voor gewichtsverlies. Verandering in gewicht was een secundair eindpunt in klinische studies. 2. SPC Trulicity®, www.fagg-afmps.be. 
Gerstein HC et al, Lancet. 2019 Jul 13;394(10193):121-130. In de REWIND studie was Trulicity® 1,5mg superieur in het reduceren van MACE-3 vergeleken met placebo bij patiënten van ≥ 60 jaar met 
minstens 2 risicofactoren of ≥ 50 jaar met bestaande CV ziekte, behandeld met standaardbehandeling. 3. 84% van de injectie-naïeve patiënten met diabetes type 2 verkiezen de Trulicity® pen boven 
de semaglutide pen: Matza LS et al, Diabetes Obes Metab. 2020 Mar;22(3):355-364. De studie werd alleen in de VS uitgevoerd en gebruikte de door de VS goedgekeurde semaglutide pen met dubbele 
dosis, die een dosis van 0,25 mg of 0,5 mg kan afgeven. Patiënten in het onderzoek werden getraind om de semaglutide pen in te stellen op de startdosis van 0,25 mg. In België is semaglutide in de 
handel verkrĳgbaar in drie verschillende pennen met unieke dosisniveaus: 0,25 mg, 0,5 mg en 1,0 mg. 
Dit materiaal is bestemd voor personen die wettelijk bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren. 
PP-DG-BE-0167 – JAN 2022 - V.U.: ELB, Markiesstraat 1/4B, 1000 Brussel.

Krachtige 
doeltreffendheid1

Primaire en secundaire 
CV preventie2

Verkozen door
84% van de injectie-

naïeve patiënten 
boven semaglutide pen3

CV = cardiovasculaire DIABETES TYPE 2

Terugbetalings-
categorie Publieksprijs 

Tussenkomst patiënt
(indien voldaan wordt aan 
de terugbetalingscriteria)

4 x TRULICITY 1,5 mg / 0,5 ml Af 102,78 € 0 € 

4 x TRULICITY 0,75 mg / 0,5 ml Af 102,78 € 0 € 

Bereik veel met weinig moeite

dulaglutide - injectie 1x/week
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