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Curalia, DE specialist voor uw RIZIV-statuut

Curalia is er om uw dossier te beheren:
•  ervoor zorgen dat er een dossier op uw naam wordt geopend
•  om de gegevens te controleren waarop het RIZIV zich baseert 
• het verdedigen van uw belangen en het doen gelden van uw rechten

Wat is de gemakkelijkste manier om uw RIZIV Sociaal 
Statuut voor uw prestaties 2019 aan te vragen?

Geef Curalia een mandaat om de procedure 
  voor u op te volgen en uw dossier 
  in orde te maken!

 
Curalia, solidair en meer dan ooit aan uw zijde.
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SCAN MIJ !

Laat computers niet 
in uw plaats beslissen!

RIZIV-statuut: 
de digitalisering 

van de procedure
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‘Als apotheker staan we  
mee in de vuurlinie, naast 

zovele andere zorgverleners.  
Het lijkt soms alsof we niet  

de appreciatie krijgen,  
die we denken te verdienen.’ 

Boeiende ti jden!
Maar desalniettemin is het hartverwarmend om te 
zien hoe we als apothekers in groep dagelijks mee 
strijden voor de gezondheid van de patiënt. Dezer da-
gen ervaar ik zelf in de apotheek dat wij niet enkel een 
‘doosjes-schuiver’ zijn, maar ook een adviespunt, een 
‘ZEN-centrum’ voor onze patiënt. Daarnaast hebben 
we als apotheker eens te meer bewezen dat we de 
kennis en kwaliteiten hebben in het bereiden van ge-
neesmiddelen. Beide componenten spelen een belang-
rijke rol in de ontplooiing van de zelfstandige, fysieke 
apotheek.

Voor ons beroep is dit een boeiende en leerrijke periode 
om ons duidelijk in de markt te zetten als de specialist 
in geneesmiddelen. Het gaat dan niet alleen om farma-
ceutische zorg en wetenschappelijke kennis, maar ook 
op vlak van magistrale en farmaceutische bereidingen.

Iedere dag werken we allen hard om onze patiënt per-
fect te begeleiden, adviseren, helpen waar nodig. En dit 
in een apothekerswereld die momenteel sterk aan het 
veranderen is, denk maar aan associaties, grote groe-
peringen, internetapotheken, warenhuizen … Het is be-
langrijk om vooruit te denken en mee te evolueren in 
deze wereld. 

Ik ben Tim Tzirtziganis, afkomstig uit Hasselt en na 
mijn studies verhuisd naar Antwerpen. Na mijn huma-
niora ben ik begonnen aan de opleiding Biomedische 
Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt, waar ik 
mijn bachelor diploma behaalde. Tijdens deze stu-
die stelde ‘mijn huisapotheker’ mij geregeld de vraag: 
‘Waarom studeer je geen farmacie? Hierbij combineer 
je immers het wetenschappelijke met het sociale.’ Dat 
was voor mij de doorslag om na deze bacheloroplei-
ding farmacie te gaan studeren aan de KULeuven. 
Tijdens deze opleiding zetelde ik in het presidium van 
Farmaceutica waar ik mijn vrouw, Lauren Van Ghyseg-
hem, heb leren kennen.

Na mijn stage in Hasselt bij Maurice Malfait 
en anderhalf jaar als adjunct gewerkt te heb-
ben in twee verschillende apotheken (Annick 
Smeet te Hasselt en Toon Van Schoubroeck 
te Olen) besloot ik om samen met mijn 
schoonvader, Bart Van Ghyseghem, mee in 
te stappen in de overname van twee apothe-
ken in Antwerpen centrum. Mijn vrouw heeft 
echter gekozen voor een job in de farma-
ceutische industrie na een opleiding aan de 
Vlerick Business School en werkt momenteel 
als Commercial Operations Lead Oncology 
bij MSD Belgium.

Momenteel maken we allen een hectische 
en ongeziene situatie mee met de COVID-19 
pandemie. 

Als nieuw verkozen lid van het 
KAVA-bestuur, werd mij de vraag ge-
steld een korte tekst te schrijven voor 
het AFT om me via deze weg voor te 
stellen aan onze leden.

5

E
D

IT
O

R
IA

A
L

Antwerps Farmaceutisch Tijdschrift 03/2020Antwerps Farmaceutisch Tijdschrift 03/2020

‘Maar we mogen ook niet 
vergeten dat we met  

bepaalde troeven van de 
apotheek van vroeger, zoals 

huisbereidingen, een vuist 
kunnen maken tegen  

bepaalde invloeden.’ 

‘Laten we duidelijk maken dat 
wij als apotheker deel uitmaken 

van de de zorgsector en een 
meerwaarde zijn. Kortom: wees  

niet frank, maar heb evenmin  
schrik om je stem te laten horen.’

Boeiende ti jden!

Dit begint namelijk met grondstoffen. Maar al te vaak 
zijn er geneesmiddelen die ontbreken en waar wij als 
apotheker het met een magistrale bereiding oplossen. 
Desondanks wordt het ons als apotheker niet mak-
kelijk gemaakt om economisch te renderen. Be-
paalde grondstoffen mogen wel in de industrie 
gebruikt worden, maar niet in de officina! Tijdens 
mijn termijn als bestuurslid, wil ik me graag toe-
leggen op dit aspect van het apothekersleven.

Daarnaast gaan we als apotheker ook van ons 
‘eiland’ moeten komen en mogen we geen 
schrik hebben om met onze naasten te praten. 
Niet alleen om aan schaalvergroting te doen, 
maar het leert ons ook eens kijken door een an-
dere bril. Op deze manier groeit iedereen en dit 
komt alleen maar ten goede van onze patiënt. 
Die naasten zijn trouwens niet enkel de naburi-
ge collega-apothekers, maar ook de artsen, ver-
pleegkundigen, kinesisten … 

Als jonge collega ben ik ervan overtuigd dat 
ons beroep een mooie toekomst heeft, maar 
we mogen geen schrik hebben voor verande-
ringen. Laten we als apotheker de kameleon 
zijn van de zorgsector en alzo onze stempel 
drukken op het welzijn van onze patiënt!

Apr. Tim Tzirtziganis – KAVA-bestuurslid
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De laatste jaren is er een enorme toename in de vraag naar esthetische tandheelkun-
de, waaronder het bleken van de tanden. Een mooie glimlach is je visitekaartje en dus 
gaan we massaal aan de slag met whitening tandpasta’s, bleekbeugeltjes en aller-
lei huis- , tuin-, en keukenproducten zoals houtskool, kokosolie en bicarbonaat. Wat 
werkt er nu echt en zijn er ook gevaren aan gebonden? Wat is het effect op lange ter-
mijn? Wat kunnen we als apotheker aanraden aan onze patiënten?

Het bleken en witten 
van tanden: 

wat werkt er nu écht?

Antwerps Farmaceutisch Tijdschrift 03/2020
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Intrinsieke verkleuringen

= verkleuringen als gevolg van een verandering in de 
structurele samenstelling van de tand (dit kan zowel 
tijdens de ontwikkeling als na de doorbraak van de 
tand). Ze zijn te wijten aan verkleurde moleculen aan-
wezig in het tandglazuur of dentine. Pre- eruptieve ver-
kleuringen ontstaan door fluorosis dentalis, tetracycli-
ne verkleuringen, hematologische afwijkingen en door 
erfelijke ontwikkelingsdefecten in het glazuur/dentine.

Fluorosis Dentalis 

• Meest voorkomende oorzaak van een intrinsieke 
tandverkleuring.

• Hypomineralisatie van het glazuur als gevolg van 
een chronische opname van fluoride tijdens de on-
dontogenese (= tandontwikkeling).

• Gekenmerkt door witte opaque spots / lijnen. 
• Extreme gevallen: bruine putvormige spots. 

Tetracycline verkleuringen

• Blootstelling aan tetracycline tussen het 2e trimes-
ter in de baarmoeder en de leeftijd van acht jaar 
kan de tanden, het skelet en de vingernagels aan-
tasten.

• De tetracycline molecule vormen chelaten met de 
calcium moleculen aanwezig in de hydroxyapap-
tiet kristallen voornamelijk in het tand dentine.

• De kleur van de tetracycline gekleurde tanden 
wordt intenser door chronische blootstelling aan 
de zon en artificieel licht als gevolg van foto-oxida-
tie.

• De ernst van de verkleuringen zijn afhankelijk van 
het soort, de duur en de hoeveelheid tetracycline.

Verkleuring van de tanden
Niet iedereen is gezegend met witte tanden. Tanden 
zijn opgebouwd uit tandbeen (dentine), tandglazuur en 
cement. Het tandglazuur heeft de hoogste graad van 
mineralisatie en is het hardste weefsel in het mense-
lijke lichaam. Het tandglazuur ondergaat een continue, 
dynamische ionen uitwisseling met de orale biofilm, 
waarbij de hydroxyapaptiet kristallen zorgen voor een 
stabiele balans van mineralen. Glazuur en dentine vor-
men een soort van semipermeabel membraan dat be-
paalde, kleine moleculen doorlaat in de tandstructuur. 
Deze eigenschap is verantwoordelijk voor de tandver-
kleuringen als gevolg van extrinsieke bronnen. Verder 
is het vooral de dikte en de gele kleur van het tandbeen 
die bepalend is voor de kleur van de tand. De verkleu-
ring van de tanden is sterk afhankelijk van de manier 
hoe invallend licht wordt geabsorbeerd en gereflec-
teerd door het tandoppervlak.

In het algemeen worden tandverkleuringen opgedeeld 
naar hun locatie die intrinsiek of extrinsiek kunnen zijn.
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Ontwikkelingsdefecten en andere

• Ontwikkelingsdefecten zoals amelogenesis imper-
fecta (zie afbeelding) en dentinogenesis imperfec-
ta. Hierbij worden de verkleuringen ernstiger gedu-
rende de tijd omdat de ruwere tandoppervlakken 
gemakkelijker kleurstoffen opnemen.

• Glazuur hypoplasie als gevolg van voedingsde-
ficiëntie, virale ziektes, trauma aan ontwikkelde 
tanden, hematologische ziektes bij baby’s, lokale 
ontstekingen …

• Intrinsieke verkleuringen na de tanderuptie als ge-
volg van cariës; lekkage van restauraties aan de 
randspleten; pigmentatie van amalgaam vullingen, 
endodontische materialen (gebruikt bij tandontze-
nuwingen).

Extrinsieke verkleuringen
= verkleuringen die ontstaan door accumulatie van 
chromogene substanties op het glazuur oppervlak. 
Deze verkleuringen kunnen worden geaccentueerd 
door onregelmatigheden in het tandglazuur, samen-
stelling van het speeksel, speekselvloei en door slech-
te mondhygiëne.
De extrinsieke verkleuringen vertonen een uitgebreide 
variëteit qua kleur en deze vertelt ons iets meer over 
de oorzaak van de verkleuring (zie onderstaande tabel).

Beschikbare producten om 
de tanden te bleken en te 
witten
Vaak worden de termen witten en bleken door elkaar 
gebruikt, alhoewel ze niet hetzelfde betekenen:

Witten (Whitening) wijst op het herstellen van de na-
tuurlijke tandkleur door middel van het verwijderen van 
organische pigmentenstoffen op het tandoppervlak (= 
extrinsieke verkleuring). Dat gebeurt door het gebrui-
ken van schuur- en polijstproducten.

Bleken (Bleaching) betekent het witter maken van 
de tanden voorbij de eigen tandkleur door het verwij-
deren van kleurstoffen en verkleuringen binnen in de 
tand (=intrinsieke verkleuringen/ verkleuringen tot in 
het dentine). Dit gebeurt door middel van applicatie 
van bleekproducten die direct of indirect H2O2 afgeven 
die op zijn beurt splitst in zuurstofradicalen die in het 
tandmateriaal diffunderen en hun oxiderende werking 
uitvoeren.

Door de grote vraag naar wittere tanden komen er 
steeds meer verschillende producten op de markt. We 
willen allemaal een stralende glimlach met parelwitte 
tanden maar liefst geven we hier niet al te veel geld 
aan uit. Op het internet vinden we honderden tips om 
zelf aan de slag te gaan en ook de tandarts helpt ons 
aan de ‘perfecte’ glimlach. 

Tandarts
Bleekbehandelingen bij de tandarts worden uitgevoerd 
met behulp van één van de volgende twee werkza-
me stoffen carbamideperoxide of waterstofperoxide. 
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Extrinsieke verkleuringen

Bruin • Meestal op de buitenkant van de kiezen en de binnenkant onder snijtanden.
 • Bacterievrije laag.
 • Vaak associatie met mindere orale hygiëne.
 • Depositie van tannines gevonden in thee, koffie en andere dranken.
 • Depositie van tannines gevonden in tabak (meestal op de bovenste helft van de tanden).

Zwart • Kleine zwarte lijntjes op het tandglazuur. 
 • Veroorzaakt door chromogene bacteriën aanwezig in de mondholte.
 • = ijzersulfide gevormd door waterstofsulfide (bacterieel) en ijzer aanwezig in het speeksel.
 • Meestal bij vrouwen en kinderen.
 • Geen associatie met mondhygiëne.

Groen • Meestal fronttanden boven.
 • Infiltratie en groei van fluorescente bacteriën en schimmels (chromogene bacteriën).
 • Meestal bij kinderen (jongens).

Oranje  • Infiltratie en groei van chromogene bacteriën.

Antwerps Farmaceutisch Tijdschrift 03/2020
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Sommige producten bevatten waterstofperoxide en 
andere bevatten carbamideperoxide. Het verschil zit 
hem in het feit dat carbamideperoxide, H202 bevat in 
een verhouding 1:3. Dus een product dat 30 % carba-
mideperoxide bevat, bevat daarmee ongeveer 10 % 
waterstofperoxide. 

Beide producten leiden tot zeer gunstige resultaten. 
Het enige verschil zit hem in de werkingsduur: H202 

werkt sneller (1-2 uur) tegenover carbamideperoxide, 
dat trager werkt (2-6 uur). Dus producten met water-
stofperoxide zullen korter gedragen worden. 

Bleekbeugels: homebleaching 
=Thuisbleken onder begeleiding van de tandarts of de 
mondhygiënist. Egale, niet te ernstig verkleurde tanden 
kunnen van buitenaf gebleekt worden. Dit gebeurt aan 
de hand van een bleeklepel van zachte kunststof die 
gemaakt wordt doordat de tandarts / mondhygiënist 
een afdruk van het gebit neemt. De bleekgel, die aan-
gebracht wordt in deze beugeltjes, bevat 10 % of 16 % 
carbamideperoxide of 6 % H202. Deze actieve, blekende 
stoffen dringen doorheen het tandglazuur en bereiken 
de verkleurde moleculen (= organische chromoforen) 
in de tand. De vrije zuurstofradicalen zullen dan rea-
geren met de verkleurde moleculen waardoor hun ver-
bindingen verbroken worden. Op deze manier worden 
er blekere verbindingen gecreëerd dewelke leiden tot 

een witter resultaat van de tand (zie afbeeldingen hier-
onder). 

De patiënten worden geadviseerd om gedurende 2 tot 
6 weken thuis te bleken waarbij de keuze gelaten wordt 
om ofwel de hele nacht ofwel ’s avonds gedurende  
2 tot 3 uur de beugeltjes aan te doen, afhankelijk van 
het gebruikt product ( carbamideperoxide <-> H2O2). 

Principe van homebleaching 

A)  De blekende stof (carbamideperoxide of waterstof-
peroxide) dringt door het glazuur heen en bereikt zo 
de verkleurde moleculen in uw tand. 
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B)  De zuurstofmoleculen van de blekende stof reage-
ren met de verkleurde moleculen in uw gebit en ver-
breken zo de verbindingen die ze bij elkaar houden. 

C)  De zuurstofmoleculen van de blekende stof ver-
spreiden zich doorheen het volledige gebitsele-
ment. 
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VOORDELEN ‘thuis bleken’ NADELEN ‘thuis bleken’

Commerciëler. Meerdere stappen om een succesvol 
 eindresultaat te verkrijgen.

Gemakkelijk in gebruik. Gevoeligheid tanden.

Lage kostprijs door beperkte stoeltijd. Uitgebreide instructies voor de patiënt + 
 medewerking van de patiënt.

Zeer effectief en duurzaam. Duur behandeling = 2–4 weken.

Jump start bleaching (= in office bleaching + 
homebleaching)  
Het doel van deze techniek is een ‘boost’ geven aan het 
effect van de bleking door een ‘in office’ behandeling 
en nadien de stabiliteit van de kleur verbeteren met een 
‘homebleaching’. 
Bleking in de tandartspraktijk gebeurt door een mond-
hygiënist of de tandarts. Een in office bleaching zal 
steeds met H202 gebeuren en niet met carbamide 
peroxide. Deze behandelingen worden gekarakteri-
seerd door het gebruik van veel hogere concentraties 
oxiderende agentia gedurende kortere periodes, hier-
bij kan er tot 40 % H202 gebruikt worden. Echter, sinds 
2011 is de maximale hoeveelheid H202 beperkt tot 6 % 
in de EU, dus de 40 % H202 is niet meer verkrijgbaar.  

Als gevolg van deze hoge concentraties is het wel 
noodzakelijk dat de rest van de mond (tandvlees en 
wangen) beschermd wordt tegen deze oxiderende 
agentia. Ook zal zowel patiënt als tandarts / mond-
hygiënist een beschermbril moeten dragen. Activatie 
door middel van licht/warmte kan soms nodig zijn, 
echter biedt dit geen meerwaarde en is het eerder een 
marketing strategie.
Kanttekening: twee recente studies tonen aan dat de 
resultaten van deze gecombineerde techniek gelijkaar-
dig zijn met die van enkel de homebleaching. De jump 
start in de praktijk geeft dus geen beter behandelresul-
taat, maar anderzijds zorgt het wel voor motivatie bij 
de patiënten omdat het effect van de bleaching onmid-
dellijk zichtbaar is.

VOORDELEN ‘bleken in de praktijk’ NADELEN ‘ bleken in de praktijk’

Minimale medewerking van de patiënt. Hoge kostprijs.

Direct zichtbaar resultaat  Lange stoeltijd.
(wel minimaal 30 - 60 minuten + meerdere
applicaties noodzakelijk).

 Combinatie met thuisbleking is noodzakelijk 
 voor een langdurig resultaat. 

 Hogere gevoeligheid.

Antwerps Farmaceutisch Tijdschrift 03/2020
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Steeds is het belangrijk om te kijken naar de indicaties 
en de contra-indicaties om enerzijds een garantie te 
kunnen geven op een geslaagd resultaat en anderzijds 
om te voorkomen dat de patiënt teleurgesteld zou zijn 
omdat de esthetische vraag van de patiënt onvoldoen-
de vervuld is. In onderstaande tabel worden de indica-
ties & contra-indicaties weergegeven.

Thuis: zonder supervisie van de tand-
arts of mondhygiënist (doe-het-zelf) 

Whitening tandpasta, gels, mondspoeling en 
kauwgom 
Deze middelen hebben een zeer beperkt potentieel om 
tanden te bleken in vergelijking met de hierboven ver-
noemde professionele producten en behandelingen. 
Dit omdat het in Europa verboden is om peroxides met 
een concentratie > 1 % toe te voegen aan commerciële 
gels, tandpasta’s of mondspoelmiddelen. Het is inder-
daad zo dat whitening tandpasta’s de optische illusie 
geven dat de tanden witter zijn. Dit omdat er een op-
tisch systeem zoals blue covarine toegevoegd is, die 

zich op het tandoppervlak afzet en de licht reflecteren-
de (optische) eigenschappen van het oppervlak wij-
zigt. Maar wat reclames ook beweren, je tanden zullen 
nooit witter worden dan oorspronkelijk. De oppervlak-
kige verkleuring (= extrinsieke verkleuring als gevolg 
van voeding, drank, tandplaque …) kan eventueel wel 
aangepakt worden, omdat een whitening tandpasta 
vaak een hogere abrasiviteit heeft en  een verhoogde 
concentratie detergenten, maar de intrinsieke kleur 
van je tanden zal niet veranderen.

Ook de beschikbare ‘homebleaching’ kits via bol.com 
of dergelijk (zoals Iwhite), zullen de patiënt teleurstel-
len. Vaak zal er een lamp/warmte tool worden mee-

Indicaties Contra-indicaties

Verkleuringen als gevolg van fluorosis. Patiënt met zeer hoge onrealistische 
 verwachtingen. 

Leeftijdsgebonden verkleuringen  Cariës en ontstekingen.
(geler worden van de tanden).

Verkleuringen als gevolg van roken      Onvoldoende mondhygiëne.
(rookstop noodzakelijk alvorens bleaching), 
koffie/ thee drinken, voeding.

Tetracycline verkleuringen  Gevoelige tanden als gevolg van barstjes, 
( uitgebreide tetracycline verkleuringen zullen niet  blootliggend dentine of afgesleten tanden
altijd enkel op te lossen zijn met te bleken,  (attritie, abrasie). 
hier kunnen facetten soelaas bieden).

Pre- en post- restauratieve/ esthetische  Reeds bestaande porseleinen kronen of grote 
behandelingen (in het kader van grote werken,  vullingen in de front regio (deze bleken 
zoals kronen, facetten, bruggen in het front, kunnen  immers niet mee).
we een tint lichter gaan als de patiënt start/eindigt 
met een bleking).

 Roken: relatieve contra-indicatie.
 Rokers zullen minder effect hebben, en moeten 
 2u voor en 2 u na het inbrengen van de beugeltjes 
 stoppen met roken.

 Zwangerschap -  borstvoeding
 Er is niet voldoende evidentie dat de ingrediënten 
 geheel veilig zijn voor baby’s.

 Verkleurde ontzenuwde tanden vertonen geen 
 groot succes en zullen vanbinnen uit moeten 
 behandeld worden met bleek agentia.
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gegeven, die verantwoordelijk is voor een tijdelijke 
uitdroging van de tanden. Uitdroging zorgt ervoor dat 
de tanden witter lijken door het verhogen van de opaci-
teit van het glazuur. Het verlies aan translucentie door 
uitdroging veroorzaakt meer reflectie, maskeert de 
onderliggende dentine kleur en dus lijken tanden wit-
ter. Deze ‘gebleekte’ tanden (door uitdroging) keren na 
enkele uren/dagen terug naar hun normale kleur. De 
producten in deze kits zorgen niet voor een oxidatie re-
actie, zodus zal de onderliggende intrinsieke kleur niet 
aangepakt worden. 

Al deze boven vernoemde pasta’s, gels en kits zijn 
eerder een soort van marketingstrategie. Deze midde-
len gaan dus niet de diepere tandverkleuringen aan-
pakken. Maar opgepast, deze middelen zijn niet allen  
100 % onschadelijk voor de tanden. Als adviserend 
persoon moet er steeds meegedeeld worden dat som-
mige producten té abrasief zijn voor de tanden en dit 
zeker bij intensief gebruik, wat veel mensen dus ook 
zullen gaan doen. 

Geactiveerde houtskool 
Er bestaan geen studies die aantonen dat houtskool 
pasta een witter resultaat geeft van de tanden, integen-
deel, ze zouden zelf schadelijk zijn. Houtskool wordt 
aanzien als een té abrasief mineraal voor tand en tand-

vlees. Door het gebruik wordt het tandglazuur bescha-
digd waardoor er een hoger cariës risico ontstaat. Het 
is dus belangrijk dat patiënten ingelicht worden dat 
deze tandpasta’s met houtskool geen voordelen heb-
ben en dat er zelfs mogelijks gezondheidsrisico’s aan 
verbonden zijn. Verder moet er ook gewezen worden 
op het feit dat er in de beschikbare houtskoolpasta’s 
geen fluoride aanwezig is, hetgeen het belangrijkste 
ingrediënt is in een tandpasta. Dit omdat het enerzijds 
niet toegevoegd wordt en anderzijds omdat het, indien 
wel toegevoegd, geïnactiveerd wordt door houtskool. 
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Neveneffecten en 
complicaties van het 
gebruik van peroxides in 
bleekagentia
Alhoewel de veiligheid en de effectiviteit van het bleken 
goed gedocumenteerd zijn, bestaan er, onafhankelijk 
van de manier, ook nevenwerkingen. De meest voor-
spelbare factoren qua nevenwerkingen zijn de concen-
tratie van bleekgel en de contacttijd.

Verhoogde gevoeligheid van de tanden
Dit is de meest voorkomende nevenwerking van het 
bleken met carbamideperoxide, omdat de peroxides 
penetreren in de pulpale ruimte van de tand. Deze ge-
voeligheid zal echter meestal normaliseren bij het ein-
digen van de behandeling. Het is vooral de pH en de 
concentratie van peroxides in de gel die de incidentie 
en ernst van de gevoeligheid bepalen.
Verschillende studies tonen aan dat het gebruik van 
carbamide peroxide  bij 15-65 % van de patiënten leidt 
tot een verhoogde gevoeligheid van de tanden. Deze 
percentages liggen nog hoger wanneer het gaat over 
in office bleking in combinatie met een UV lamp of 
warmte. De patiënten kunnen worden geadviseerd dat 
er een 40-50 %  kans bestaat op een milde gevoelig-
heid. De gevoeligheid vindt meestal plaats bij de start 
van de bleking en vermindert met de tijd. Verder zijn er 
een aantal voorspellers voor gevoeligheid van de tan-
den bij bleken.

De oorzaak van deze gevoeligheid is niet volledig be-
grepen. Enerzijds zou de hydrodynamische theorie van 
dentine gevoeligheid verantwoordelijk zijn. Echter ook 
in volledig intacte tanden, zonder blootliggend dentine, 
kan er pijn ontstaan na een bleekprocedure. Daarom 
vermoedt men dat het eerder het resultaat is van een 
bepaalde graad van ontsteking van de pulpa omdat 
peroxide gemakkelijk kan passeren voorbij glazuur en 
dentine tot aan de cellen van de pulpa. Deze schade 
aan de pulpa leidt tot het vrijstellen van ontstekings-
factoren die de pulpale nociceptoren prikkelen en zo de 

Voorspellers voor tandgevoeligheid tijdens 
‘at home’ bleaching

Recessie (terugtrekken) van het tandvlees.

Historiek van gevoelige tanden.

De contacttijd tussen bleekgel en tand.

Bleekgel meer dan eenmaal daags vervangen/gebruiken.

Concentratie carbamideperoxide (hoe lager, hoe minder ge-
voelig).

gevoeligheid veroorzaken. Het effect van deze peroxi-
des op de pulpa is reversibel en dus zullen de symp-
tomen verdwijnen van zodra de applicatie gestaakt 
wordt. De pulpa beschikt net zoals het lichaam over 
een afweermechanisme dat schade kan voorkomen. 

Om minder tandgevoeligheid te hebben, wordt er aan-
geraden om:

• De tanden te poetsen met kaliumnitraat tandpasta 
of met amorf calcium fosfaat startend twee we-
ken voor de bleekprocedure en aanhoudend tij-
dens de bleking.

• Het toevoegen van de ingrediënten kaliumnitraat 
en fluoride aan de bleekgel. Deze ingrediënten ka-
liumnitraat zouden de gevoeligheid enorm redu-
ceren alsook geen negatief gevolg vertonen op de 
effectiviteit van de bleekgel. 

Veranderingen in de fysische eigen-
schappen en de morfologie van dentine 
en glazuur
De meeste studies tonen geen permanente significan-
te schadelijke effecten op glazuur en dentine wat be-
treft hun oppervlakte morfologie, hardheid en chemi-
sche compositie. Sommige studies tonen dan echter 
wél erosies en veranderingen in de structuur van het 
glazuur.
Hoe lager de pH van het bleaching product, hoe ernsti-
ger de veranderingen in de structuur van het glazuur 
zullen zijn. Het is dus eerder de samenstelling van het 
product dan de bleekagentia op zich die verantwoor-
delijk zijn voor neveneffecten op glazuur of dentine. 
Zo zal een blootstelling aan 10 % carbamideperoxide 
gedurende 6 u een verlies aan calcium hebben gelijk-
aardig met het drinken van cola gedurende 2,5 minuut. 
Het drinken van appelsiensap zal zelf meer schade 
brengen aan het tandglazuur dan dat een bleekmate-
riaal zal doen. Bovendien wordt er in de meeste bleek-
producten ook fluoride toegevoegd die ervoor zorgt 
dat de minimale veranderingen in het tandglazuur tij-
delijk en reversibel zijn.

Verminderde hechting van tandrestau-
raties 
De peroxide bleekmaterialen zijn verantwoordelijk 
voor een significante vermindering in de hechting van 
composietmaterialen aan gebleekt dentine of glazuur. 
Deze hechtkracht blijft laag in de eerste twee weken 
post- bleaching maar nadien keert deze terug naar nor-
maal. Tandartsen moeten dus minimaal twee weken 
wachten nadat de patiënt zijn bleekprocedure afge-
rond heeft alvorens men een adhesieve restauratieve 
procedure wil uitvoeren.

Irritatie van de gingiva
Door het vrijkomen van vrije radicalen kan er irritatie 
van het tandvlees optreden. Dit wordt zoveel moge-
lijk vermeden door het maken van perfect passende 
gebitjes of door het beschermen van zachte weefsels 
gedurende de behandeling in de tandartsstoel.
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Irritatie van het tandvlees komt meer voor bij het ble-
ken in de tandartspraktijk zelf dan bij thuis bleken. Dit 
omdat de concentratie van de peroxiden een stuk ho-
ger is. 

Systemische effecten
Allergische reacties, toxische effecten, carcinogene 
resultaten zijn ongekend en niet gerapporteerd in pa-
tiënten die onder begeleiding staan van professionele 
blootstelling.

Veiligheid
Nieuwe Europese richtlijn
Sinds oktober 2011 geldt er een nieuwe Europese 
richtlijn waar men het gebruik van hoog geconcen-
treerde waterstofperoxide producten aan banden legt, 
en H202 bevattende/afgevende producten onderver-
deelt in twee groepen:

1.)  De commerciële H202-bevattende producten 
die door de consument vrij te verkrijgen zijn 
en een H202-concentratie ≤ 1 % bevatten en/of 
vrijgeven. Hieronder vallen mondproducten zo-
als tandpasta’s, mondspoeling, vrij verkrijgbare 
bleekproducten met een concentratie ≤ 1% H202 
of ≤ 1% H202 vrijgeven(= ≤ 3% carbamideperoxi-
de).

2.)  De tandbleekmiddelen die een H202-concentratie 
tussen 1-6 % bevatten of die 1-6 % H202 vrijgeven 
= 3-18 % carbamideperoxide, mogen enkel door 
een tandarts worden aangeboden aan patiënten 
vanaf 18 jaar. De tandarts moet bij elke behan-
delcyclus het eerste gebruik zelf toepassen en 
instructies geven aan de patiënt voor het vervol-
ledigen van de gestarte cyclus.

Effectiviteit en duurzaamheid 
van bleken
Er zijn verschillende variabelen die invloed hebben op de 
behandeluitkomst namelijk de techniek, het type bleek-
agentia, de concentratie en de applicatietijd.
Afhankelijk van de soort verkleuring zal de tandarts de 
concentratie van het product en de duur van de bleking 
bepalen. Zo zullen tetracycline verkleuringen een wat 
langere behandeltherapie nodig hebben. Gemiddeld zal 
de tandarts de patiënt laten bleken gedurende twee tot 
vier weken, na deze periode bereikt de patiënt het maxi-
male eindresultaat en moet het bleken gestaakt worden 
zodat het tandweefsel zichzelf terug kan herstellen.

De ‘home bleaching’ zou de meest effectieve en veilig-
ste manier zijn voor het bleken van de tanden. Zo zijn 
er twee belangrijke studies van Swift (1993) en Mei-
reles (2010) die de twee jaar effectiviteit bekijken van 

het bleken met carbamideperoxide. Bij de studie van 
Swift werd er ’s nachts gebleekt met 10 % carbamide 
peroxide gedurende twee weken. Er werd een kleine te-
rugval waargenomen na zes weken, maar het resultaat 
van de bleking blijft statistisch significant na twee jaar. 
In de tweede studie werd er ’s avonds gedurende 2 tot  
3 uur gebleekt met 10 % en 16% carbamideperoxide. De 
beide behandelgroepen hadden dezelfde mediane tand-
kleur één jaar na bleking, dus geen verschil in resultaat 
wat betreft de gebruikte concentratie. Ook na twee jaar 
werd er een kleine terugval gezien, maar er was nog 
steeds een lichtere kleur dan bij de start. 

Boushell (2012) evalueerde de tevredenheid bij de pati-
enten die hadden gebleekt met 10 % carbamideperoxi-
de. Meer dan de helft van de patiënten werden opge-
volgd tot 17 jaar na behandeling. De studie toont aan 
dat de patiëntentevredenheid met deze bleaching pro-
cedure gemiddeld tot 12,3 jaar na de behandeling bleef.

De duurzaamheid na een bleaching is verder sterk af-
hankelijk van de levensstijl van de patiënt. Wordt er na 
de behandeling opnieuw gerookt? Wordt er vaak fris-
drank, koffie en thee benuttigd? Wordt er regelmatig 
kleurstofrijke voeding ingenomen? Dan zullen de tanden 
sneller verkleuren en kan een ‘touch up’ van de tandkleur 
noodzakelijk zijn, hierbij kan er gedurende twee tot drie 
nachten gebleekt worden met dezelfde peroxide gel.

Besluit
Het doel van de moderne tandheelkunde is maximale 
preservatie van het tandweefsel in combinatie met een 
excellente esthetiek. In dit opzicht behaalt het bleken 
van tanden meestal dit doel zonder dat er nood is aan 
meer destructieve ingrepen zoals facetten, kronen en 
bruggen. Het beste en veiligste resultaat wordt verkre-
gen door een bleaching uitgevoerd door de tandarts of 
onder toezicht van de tandarts. Deze kan immers beter 
het eindresultaat, de neveneffecten en de duurzaam-
heid voorspellen. Hierbij moet er steeds gewezen wor-
den op het feit dat niet elke patiënt geschikt is voor zo’n 
bleekprocedure. Steeds zal er gekeken worden naar de 
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soort verkleuring, de mondhygiëne, de gezondheid van 
het tandvlees en de tanden als naar de wens van de 
patiënt. De verschillende huis-, tuin- en keukenproduc-
ten kunnen in tegenstelling wél schadelijk zijn voor de 
tanden. Hiervoor vragen patiënten best eerst informatie 
aan hun tandarts alvorens zelf aan de slag te gaan.  

Tandarts Zaza Delforche
Delforche tandartsen Lochristi – Dermadent Merelbeke
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1.   Wat is vooral bepalend voor de kleur van de tanden?
2.   Wat is intrinsieke en wat is extrinsieke verkleuring? 
3.   Is bleaching veilig voor het glazuur? inderde biodisponibiliteit  

1. Het is vooral de dikte en de gele kleur van het tandbeen die bepalend is voor de kleur van de tand.
2. Intrinsieke verkleuringen zijn het gevolg van een verandering in de structurele samenstelling van de tand (dit kan 

zowel tijdens de ontwikkeling als na de doorbraak van de tand). Extrinsieke verkleuringen zijn geassocieerd met 
de absorptie van bepaalde componenten in het oppervlak van het tandglazuur.

3. Door het bleken met carbamide- en waterstof peroxide ontstaan er minimale veranderingen in de topografie van 
het glazuur, we krijgen een meer poreus oppervlak = demineralisatie. Maar deze micro- aantasting blijft beperkt 
tot het oppervlak en bovendien zien we na een aantal weken een gehele remineralisatie van het tandglazuur. Ook 
de hardheid van het glazuur blijft behouden.

 

Test je kennis



Antwerps Farmaceutisch Tijdschrift 03/2020

16

F
A

R
M

A
C

E
U

T
IS

C
H

E
 Z

O
R

G

Rookstop
De strijd tegen de sigaret: 
interview met apotheker-tabakologe Catherine Meurisse

De sigaret verliest aan popula-
riteit. Toch tonen recente ge-
zondheidsenquêtes aan dat 
ruim één op de zes Vlamingen 
nog steeds nood heeft aan zijn 
dagelijkse dosis nicotine, met 
een gemiddelde van 15 siga-
retten per dag. Stoppen met 
roken is dan vaak geen sinecu-
re: de doorsnee roker heeft tot 
wel zeven rookstoppogingen 
nodig om van de sigaret af te 
raken. Wij spraken over deze 
problematiek met Catherine 
Meurisse. Zij is een gedreven 
apotheker die, naast haar func-
tie in de officina, één dag per 
week rokers naar een gezon-
der leven coacht in het Senses 
Praktijkhuis in Lier. Tijdens ons 
gesprek gaf zij ons boeiende in-
zichten en tips over hoe je, ook 
als apotheker, patiënten actief 
kan bijstaan.
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‘Catherine, jij bent zowel apotheker als tabakologe. 
Vanwaar die combinatie?
In de eerste plaats ben ik apotheker. Ik heb jarenlang 
gewerkt in de farmaceutische industrie, tot ik vier jaar 
geleden ben teruggekeerd naar de officina als zelfstan-
dig vervanger. Daarnaast heb ik dan een aanvullende 
opleiding tabakologie gevolgd. Enerzijds omdat ik mij 
als trainer-coach, gespecialiseerd in communicatie, 
verder wilde bekwamen op het vlak van gedragsveran-
dering. Anderzijds had ik ook persoonlijke redenen. Ik 
ben zelf namelijk een ex-rookster: 24 jaar geleden heb 
ik de sigaret afgezworen omdat ik in verwachting was. 
Niet veel later stierf mijn moeder, ook een verstokte ro-
ker, aan de gevolgen van kanker. Sindsdien beschouw 
ik het als een persoonlijke missie om mensen van de 
sigaret te verlossen. Elke succesvolle rookstop die ik 
begeleid, draag ik dan ook op aan mijn mama. 

Ik zie tabakologie ook eerder als een surplus in het ver-
strekken van zorg. Het inkomen van een zelfstandig 
tabakoloog is nogal onzeker en onvoorspelbaar. Je zit 
vaak met gaten in je werkplanning, omdat mensen zich 
plots bedenken en hun rookstop last minute uitstellen. 
Ambivalentie maakt immers deel uit van gedragsver-
andering. Maar dat neemt niet weg dat ik het erg graag 
doe. Als je bij mensen kan peilen naar hun motivatie 
en die motivatie verder kan versterken - dat geeft een 
enorme voldoening.

Hoe kan je, als apotheker, patiënten motiveren om te 
stoppen met roken?
Goede communicatie is echt cruciaal. Jammer ge-
noeg staan we daar als zorgverleners soms te weinig 
bij stil. We zijn het niet meer gewoon om vragen te stel-
len aan de patiënt. Als we communiceren, gebeurt dat 
al te vaak in een directieve stijl, vanuit de ik-persoon. 
Dat verstikt de patiënt net. Stel: een persoon is naar 
de dokter geweest en hij komt langs in de apotheek 
om een medicijn te halen. Dan is het belangrijk om die 
persoon niet eenzijdig te overladen met informatie. In-
tegendeel: wat mensen zélf zeggen, zullen ze over het 
algemeen ook beter onthouden. 

Daarom probeer ik in mijn praktijk en in de apotheek 
echte gesprekken te voeren. Het is belangrijk om te 
praten met mensen en open vragen te stellen. Zo ont-
dek je wat patiënten ertoe drijft om te stoppen met 
roken, en waar de moeilijkheden juist liggen. Iedereen 
heeft namelijk z’n eigen redenen om te stoppen met 
roken. Een patiënt kan bijvoorbeeld aangeven dat hij 
moet stoppen met roken van zijn partner. De motivatie 
ligt dan buiten de patiënt zelf, wat de rookstop bemoei-
lijkt. Maar door open vragen te stellen en te commu-
niceren met de patiënt, kan je op zoek gaan naar een 
intrinsieke reden om te stoppen met roken. Zo kom je 
misschien te weten dat de patiënt niet meer meekan 
in de sportclub omwille van ademnood. Als coach kan 
je dan gericht tips aanreiken, zodat de patiënt zich be-
wust wordt van slechte gewoontes en routines, en die 
uiteindelijk ook kan omgooien. 

Wanneer mensen mij uiteindelijk vertellen dat ze ver-
lost zijn van de sigaret, dan vind ik het ook belangrijk 
hen daarvoor expliciet te complimenteren. Jammer 
genoeg vinden veel mensen het maar normaal dat je 
stopt met roken. Maar dat is het allesbehalve. Roken 
is een echte verslaving, en als je die kan overwinnen, 
dan is dat echt wel een proficiat waard. Met positieve 
communicatie en een eenvoudige aanmoediging, zorg 
je er bovendien voor dat mensen minder geneigd zijn 
om te hervallen.

Elke rookstop is in dat opzicht trouwens uniek, zelfs 
bij eenzelfde patiënt. En dus is het belangrijk dat je 
als zorgverstrekker telkens weer op zoek gaat naar de 
motivatie van de patiënt, zodat je daarop kan inspe-
len. De tijd heeft immers impact op je leven. Naarmate 
je ouder wordt en dingen meemaakt, zoals het verlies 
van familieleden of een partner, verander je ook als 
persoon. Over het algemeen merk ik wel dat schuld-
gevoel een veelvoorkomende reden is om te stoppen 
met roken. Heel wat rokers willen niet op hun geweten 
hebben dat ze hun kinderen straks in de steek moeten 
laten door hun eigen toedoen.

De elektronische sigaret wordt voorgesteld als heilig-
makende vervanger voor de sigaret. Klopt dat idee?
Ik zou mensen nooit zomaar aanraden om te gaan 
vapen. Maar op voorwaarde dat het vapen ook weer 
wordt afgebouwd, kan de e-sigaret wel degelijk een 
goed hulpmiddel zijn in de rookstop. Het voordeel van 
de e-sigaret zit hem namelijk in de handeling, dus de 
routine. Maar heiligmakend is het middel zeker niet. 
Mensen die vapen en die ’s avonds zonder vulling val-
len, zullen hoogstwaarschijnlijk toch naar de nachtwin-
kel rijden om een gewoon pakje sigaretten te kopen, 
vermits de vapeshop dan gesloten is.

Tegelijkertijd merk ik dat de e-sigaret drempelverla-
gend werkt. Heel wat niet-rokers, vooral jongeren, be-
ginnen met vapen, en dan is de stap naar de sigaret 
snel gezet. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. 
Om dan nog maar te zwijgen van mensen die gaan ex-
perimenteren met de e-sigaret en cannabisolie. Dingen 
verbranden en vervolgens gaan inhaleren, da’s nooit 
een goed idee.

Welke adviezen kan je als apotheker geven aan een 
patiënt die wil stoppen met roken? Hoe ga je daarbij 
om met zogenaamde NRT-producten, de nicotinever-
vangende middelen?
Ga  in gesprek met de patiënt, en leg hen het concept 
van rookstop uit. Bekijk samen hoeveel sigaretten men 
rookt en hoeveel nicotine men inneemt. Ga na of men 
eerder een rookstoppoging heeft ondernomen, en of 
men bepaalde producten al heeft gebruikt. Misschien 
heeft men daar al bijwerkingen van ervaren, zoals sla-
peloosheid bij nicotinepleisters of maaglast bij het ge-
bruik van orale NRT-producten. Dat is voor patiënten 
dikwijls een incentive om toch weer naar die sigaret te 
grijpen. Terwijl die neveneffecten in werkelijkheid het 
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gevolg blijken te zijn van een verkeerd productgebruik.
Het is dus belangrijk om voldoende uitleg te geven bij 
nicotinevervangers. Op basis daarvan kan je dan een 
passend NRT-product op maat van de patiënt voorstel-
len, en geleidelijk het nicotinegebruik afbouwen.

Welke rol kunnen apothekers volgens u spelen bij de 
rookstop, en bij preventie in het algemeen?
Als apotheker heb je een nauw contact met patiënten, 
waardoor je hen kan aanspreken op hun rookgedrag. 
Wanneer een patiënt medicatie tegen verkoudheid of 
een puffer komt halen, dan kan je toch even polsen of 
hij of zij rookt? Zeker wanneer die mensen regelmatig 
bij jou over de vloer komen. Ook bij frequente afgiftes 
van dezelfde producten, zoals een hoestsiroop, kan je 
die vraag stellen, en erop wijzen dat de patiënt die pro-
ducten niet langer nodig heeft als hij stopt met roken. 
Van zodra je zo’n aanknopingspunt hebt, kan je dus vrij 
gemakkelijk het gesprek openen en mensen erop at-
tent maken, zonder je op te dringen.

Bovendien heb je als apotheker het grote voordeel dat 
je patiënten direct kan opvolgen. Wanneer je een sub-
stitutieproduct aflevert, kan je hen vragen om later nog 

eens terug te komen. Dan kan je kijken hoe het met die 
mensen gaat, en ook bijsturen waar nodig.

Als apotheker kan je de patiënt nog op vele andere 
vlakken bijstaan. Want preventie, da’s er natuurlijk ook 
voor zorgen dat mensen hun medicatie goed gebrui-
ken. Het kan nooit kwaad om bij de aflevering van een 
geneesmiddel aan de patiënt te vragen wat hij al over 
het product weet. Want meestal dénken mensen dat 
ze weten waar het product voor dient en hoe je het ge-
bruikt, maar in de praktijk blijkt dat vaak tegen te vallen. 

Catherine, heel erg bedankt voor dit boeiende ge-
sprek! Wij onthouden dat een goede, open communi-
catie met de patiënt een sleutelrol speelt in de moei-
lijke strijd tegen de sigaret, maar ook in de dagelijkse 
werking van de officina. De apotheker als coach die 
patiënten sensibiliseert, bijstaat en aanmoedigt. En 
dat kunnen we vanaf morgen al in de praktijk bren-
gen, in onze apotheek.

Apr. An Vanthienen en Jimmy Driesen 
Overgenomen uit Officinalia 3/2020
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Rookstop
De strijd tegen de sigaret: 
interview met apotheker-tabakologe Catherine MeurisseBariéderm

DE BARRIEREOPLOSSING OM UW
GEÏRRITEERDE HUID TE BESCHERMEN

URIAGE.COM

EEN COMPLEET DERMATOLOGISCH 
PROGRAMMA VOOR HYGIËNE, 
VERZORGING EN SPECIFIEKE 
BEHOEFTEN , WAARIN 
GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID EN 
DOELTREFFENDHEID CENTRAAL 
STAAN, EN DAT IN ALLE 
VEILIGHEID!

URIAGE, HET THERMAAL WATER VAN DE ALPEN
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Team Meduca
Digitaal leren gebeurt best wel steeds in combinatie met 
of ter voorbereiding van een live les, een workshop, ter 
opfrissing … Bij al onze eigen ontwikkelde e-learnings 
leggen we de focus op praktijkgericht, interactief leren. 

KAVA werkt daarvoor nauw samen met Team Meduca 
dat verschillende diensten aanbiedt waaronder oplei-
dingen, workshops, e-learning en farmaceutische zorg 
begeleiding op maat. Samen met andere beroepsor-
ganisaties of bedrijven breiden ze de content van die 
e-learning stelselmatig uit. 

 

Leren vanop afstand? 
Daarvoor zorgen wij ... 

In vorige AFT’s lieten we je reeds kennismaken met onze digitaal leerplatform. (Bij)leren 
zonder uit je spreekwoordelijke zetel te moeten komen. Dat is de toekomst! Niet alleen in 
Coronatijden trouwens …

Inloggen op het e-learning platform

• Ga naar www.kava.be en klik op de knop 
‘e-learning’ in de rechterkolom. 

• Ben je KAVA-lid? Klik dan op ‘KAVA-gebrui-
ker’. 

• Was je al ingelogd op de KAVA-website? 
Dan worden je gegevens automatisch inge-
vuld. Was je nog niet ingelogd? Dan kan je 
hier je inloggegevens (dezelfde als voor de 
KAVA-website) invullen om aan te melden. 

Geen KAVA-lid? Ook dan kan je via het nemen 
van een jaarabonnement ‘e-learning’ toegang 
krijgen tot ons platform. Meer informatie? Mail 
beroepsondersteuning@kava.be.
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Nieuw kleedje
Sinds april zit de catalogus van het digitale leerplat-
form in een nieuw jasje! Nog gebruiksvriendelijker en 
visueler. Als KAVA-lid heb je toegang tot een uitgebreid 
aanbod, vaak geaccrediteerde e-learnings. 

Een duidelijker overzicht van welke opleidingen je al 
volgde, welke voortgang je maakte en ook een uitge-
breidere filter om te zoeken in functie van duur van 
de e-learning (tussen een kwartier en een uur) en ook 
per categorie (wetenschappelijk, farmaceutische zorg, 
apotheeksoftware, economie etc.).

In de etalage
We selecteren hieronder zelf enkele e-learnings, maar 
het volledige aanbod, ontdek je best zelf. Heb je zelf 
nog suggesties voor onderwerpen die je graag in ons 
aanbod wil zien verschijnen? Mail ons dan via oplei-
ding@kava.be.  

Elektronisch voorschrijven 
Sinds 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrijven 
verplicht. Wil je nog meer te weten komen over wat 
elektronisch voorschrijven via Recip-e precies inhoudt, 
wie Recip-e kan gebruiken en wil je graag een duidelijk 
overzicht van wat er nu nieuw is aan de regelgeving en 
wat de impact is voor de praktijk? In deze e-learning 
gaan we dieper in op deze vragen. Bovendien komt ook 
de regelgeving omtrent het elektronisch voorschrift 
met behulp van oefeningen uitgebreid aan bod.
Accreditatie: 1 punt domein C 

GDPR in de apotheek 
Volg deze e-learning om op een snelle en efficiënte 
manier de essentie van de GDPR te leren kennen. Hoe 
ga je om met persoonsgegevens die je verkrijgt en wat 
mag je bijhouden? Je krijgt verduidelijkt  waarom  de 
GDPR zo belangrijk is en ook invloed heeft op jouw da-
gelijkse manier van werken. Aan de hand van filmpjes, 
uitleg en zelftests krijg je een inleiding op het wettelijk 
kader en met concrete voorbeelden wordt bewustwor-
ding gecreëerd. 

Overschakeling van borst- naar flesvoe-
ding
in samenwerking met Nutricia 
Gepast advies geven aan jonge moeders die willen 
overschakelen van borst- naar flesvoeding? Dat is één 
van onze taken als apotheker. Deze e-learning geeft 

je een overzicht van de verschillende si-
tuaties waarin moeders kunnen belanden 
en hoe je daarmee omgaat. De moeder 
aansporen borstvoeding te blijven geven, 
helpen bij een geleidelijke of een volledige 
overstap naar flesvoeding. Want jouw ad-
vies is goud waard! 

Detectie kwetsbaren
Een verhoogde kwetsbaarheid komt veel 
voor in onze maatschappij. Gepolymedi-
ceerde ouderen zijn vaak broos, en daar-
door kwetsbaar. Personen met lage ge-
zondheidsvaardigheden zijn kwetsbaar 
omdat ze de nodige informatie missen, 
niet begrijpen of er niet mee kunnen om-

gaan.Deze problemen komen we als apotheker dagda-
gelijks tegen. Hoe stellen we het probleem vast? Hoe 
gaan we ermee om? Naar wie verwijzen we door en 
welke zorg bieden we aan?
Deze e-learning maakt deel uit van een betalende 
opleiding en hiervoor kan ingeschreven worden via  
www.kava.be/kwetsbaarheid. 
Accreditatie: 4 punten domein B

 

KAVA beroepsondersteuning

TIP

Het lenteseizoen komt er opnieuw aan … dus de 
teken zijn terug van de partij. Vorig jaar publiceer-
den we een e-learning rond tekenecefalitis en de 
ziekte van Lyme. De ideale timing om deze eens 
te hernemen zodat de kennis is opgepoetst voor 
de patiëntenvragen. 
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Paasmaandag 13 april. Ons land zit welgeteld één 
maand in lockdown modus. Amper twee maanden ge-
leden kende nauwelijks iemand termen als Corona, so-
cial distancing, schakelzorgcentrum, Covid-19 of lock-
down. Tegenwoordig worden we er elke dag opnieuw 
mee geconfronteerd, ook en vooral in de apotheek. De 
voorbije weken en dagen waren een rollercoaster aan 
emoties. Ook binnen de beroepsvereniging moesten er 
knopen worden doorgehakt en beslissingen gemaakt 
om samen oplossingen te zoeken voor vaak nijpende 
problemen en ad hoc knelpunten. Het is natuurlijk nog 
veel te vroeg om een round-up, synthese of evaluatie 
te maken. 

Dat we de impact van sommige beslissingen tegen het 
licht houden en nadenken over meer structurele aan-
passingen in onze bedrijfsvoering, de relatie met de 
leden, contacten met andere organisaties en ziekenhui-
zen, samenwerking met de industrie, de ondersteuning 
van onze klanten en – last but not least – de beroeps-
verdediging van de zelfstandige apotheker. Maar even 
een tussenstand opmaken, is vast niet ongepast.

Wat mij alvast opviel in die roetsjbaan van emoties en 
acties, is onze flexibiliteit, de mogelijkheid om snel te 
schakelen en ons aan te passen aan de nieuwe con-
text. Voor alle duidelijkheid: met die ‘ons’ bedoel ik de 
apotheker. KAVA speelt daarin een bescheiden facilite-
rende rol, die samenwerkingen smeedt waar mogelijk, 
inhoud sprokkelt via alle kanalen en zo goed mogelijk 
informeert, luistert naar de vragen en bezorgdheden op 
het terrein, ad hoc oplossingen afweegt tegen structu-
rele ingrepen … Kortom, de rol die jullie – overigens heel 
terecht – verwachten van jullie beroepsvereniging. 

Eén constante in het verhaal lijkt me toch dat we steeds 
de lijn bewaken van de maatschappelijke rol die de zelf-
standige apotheker in deze pandemie speelt.

Onze apotheek vormt de ruggengraat van de farma-
ceutische zorg, steeds beschikbaar en toegankelijk, 
ook in moeilijke of uitzonderlijke omstandigheden. En 
natuurlijk past hier enige bescheidenheid: het klopt dat 
we niet mee aan het ziektebed staan of rechtstreeks de 
Covid-19 patiënten bijstaan die strijden om hun leven. 
Maar met gepaste zelfverzekerdheid kan je toch wel 
stellen dat we op beslissende momenten mee een re-
levante schakel vormen in de gezondheidsketting.  En 
daarvan ook steeds meer anderen weten te overtuigen.

Toen de eerste verhalen over hamstergedrag van pa-
racetamol de kop opstaken, bleven we koelbloedig luis-
teren naar de wetenschappelijke stem van onze profes-
soren en gaven we gepast advies aan onze patiënten. 
En leverden we minder paracetamol af dan die patiën-
ten soms wel vroegen. Of zelfs helemaal niets. 
Toen de meeste sectoren en organisaties de deuren slo-
ten en terecht gevraagd werd de officina te blijven ope-

Samen maken 
we het verschil

Bericht van de voorzitter

‘Wees maar zeker dat, als de 
tijd daarvoor rijp is, ook KAVA een 

analyse zal maken, samen met 
jullie, over de ‘lessons learned’.’

‘De gezondheidssector staat in 
het oog van de storm, de officina  

is een belangrijk speerpunt.’
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nen, namen we onmiddellijk onze voorzorgen met plexi, 
social distancing, affiches in alle mogelijke talen etc. om 
onze patiënten zo goed mogelijk te blijven adviseren en 
zorg leveren.
Toen de rush naar mondmaskers en alcoholgels er 
kwam, zorgden we voor continuïteit waar mogelijk en 
zochten oplossingen voor de nijpende problemen. De 
contacten met distillerijen en de economische diensten 
werden mee vanuit KAVA mogelijk gemaakt. Toen iets 
gelijkaardigs dreigde voor kindervoeding, maakten we 
mee vanuit KAVA afspraken met de industrie rond quota 
en verdeelcentra. 
Nu er steeds meer collega’s de gevolgen van de pande-
mie ervaren in hun officina en sommigen zélf geteisterd 
worden, brengen we via monitoring in kaart wat de im-
pact daarvan is op de continuïteit van dienstverlening 
en hoe de wachtdienst verzekerd kan blijven. 
Nu  het aantal patiënten in de ziekenhuizen blijft stijgen 
en er alternatieven worden gezocht binnen het systeem 
van schakelzorgcentra – waar patiënten kunnen worden 
verzorgd die thuis (nog) niet opgevangen kunnen wor-
den en niet (meer) in het ziekenhuis terecht kunnen – 
zijn we actief betrokken in die lokale denkoefening: waar 
organiseren we die centra, binnen welke regionale con-
text, hoe garanderen we medicatieaflevering én farma-
ceutische zorg, wat met het ontslagbeleid (uit het zie-
kenhuis) …
Nu de impact van die crisis ook steeds meer tastbaar en 
zichtbaar wordt binnen de gezinnen en er steeds meer 
sprake is van intrafamiliaal geweld, laten we ook hier ho-
ren dat de apotheker een meldpunt kan zijn.
Nu het medicatiegebruik van de chronische, niet-Co-
rona gediagnosticeerde, patiënt de volle aandacht ver-
dient, maar misschien niet altijd krijgt, werken we volop 
aan een campagne rond de huisapotheker. En trachten 
we die patiënten via verschillende kanalen terug naar de  
apotheek te brengen.
Nu er lokaal verschillende spontane initiatieven ont-
staan, werken individuele apothekers mee aan thuisle-
veringen, inzamelacties en andere kleinschalige maar o 
zo belangrijke campagnes.

Lijden we aan te veel positivisme of een te hoog inge-
schat gevoel van zelfvertrouwen? Natuurlijk niet. Op 

KAVA bereikten ons vaak ontgoochelde reacties van 
apothekers die bepaalde ministeriële beslissingen niet 
konden volgen, die hoopten op meer erkenning van de 
overheid, die zich soms de speelbal voelden van de po-
litiek, die zich ergerden aan maatregelen, die kampten 
met vaak bikkelharde reacties van hun patiënten, die 
vonden dat de beroepsvereniging soms te kort schoot. 
Maar daartegenover staan net zo goed de mooie voor-
beelden van samenwerking op het terrein, de dankbare 
blik van diezelfde patiënten, de verbeterde relaties met 
andere zorgverleners. 

Zijn we er dan al? Nog lang niet. Bescheidenheid blijft 
belangrijk, laten we met beide voeten op de grond (blij-
ven) staan en vooral verder werken.  Er komen nog heel 
wat uitdagingen op ons af. Die rol van de zelfstandige 
apotheker nog beter verankeren, zien waar we het ver-
schil maken met de grote online spelers. Inzetten en blij-
ven hameren op het belang van goede farmaceutische 
zorg. Samenwerking met andere zorgverleners nog 
meer structureel maken. Nadenken over de toekomsti-
ge taken rond testen en vaccineren. Onze nek uitsteken 
in de discussie rond de ontbrekende medische materi-
alen, substitutie …

Daarvoor durven we blijven rekenen op de inzet van alle 
KAVA-leden en bij uitbreiding elke apotheker. Net zo 
goed kan die apotheker blijven rekenen op KAVA. Wat 
de opleidingen betreft, nemen we na de Paasvakan-
tie de draad terug op met een vernieuwd aanbod van 
e-learnings en webinars rond niet-Covid-19 gerelateerde 
onderwerpen. Blijven we zorgen voor continuïteit in pu-
blicaties (AFT) en nieuwsbrieven. Komt er een groeps-
aankoop van boeken. Zien we hoe we ook elders, en 
in overeenstemming met de overheidsadviezen, jullie 
kunnen blijven diensten verlenen. En bovenal: doen we 
er alles voor opdat jullie die essentiële rol van zelfstan-
dige apotheker élke dag op het terrein kunnen waarma-
ken. Oprechte dank voor jullie inzet de voorbije weken.   
Succes ermee!

Apr. Philippe Van Reeth – voorzitter KAVA

Niet mee eens, aanvullende ideeën, 100 % akkoord …  
uw reacties zijn steeds welkom op acties@kava.be

‘Het mag duidelijk zijn dat 
de individuele zelfstandige 

apotheker het verschil maakt, 
samen met zijn collega’s en  

de andere zorgverleners  
op het terrein.’
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Uitgaand van een voorschrift ingezon-
den door een van onze redactieraads-
leden of lezers lichten we in deze ru-
briek een casus toe die zich reëel in 
een officina heeft afgespeeld. Alle 
aspecten rond een voorschrift kunnen 
aan bod komen: van noemenswaardi-
ge magistrale formules, over minder 
alledaagse tarifering tot interessan-
te wisselwerkingen, een boeiend ge-
sprek enz. U kan dergelijke voorschrif-
ten met ‘bijzonder karakter’ (blijven) 
toesturen via mail  (voorschriftge-
stript@kava.be) of per gewone post 
naar KAVA (Lange Leemstraat 187, 
2018 Antwerpen). Uw actieve inbreng 
is de drijfkracht achter deze rubriek. 
Misschien ziet u dan binnenkort uw 
bijzondere praktijkcasus (geanonimi-
seerd) hier verschijnen!
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Sarah ,  1 7  jaa r

R/ Symbicort 160/4,5μg

S/  zo nodig
     + GGG

AFT 
Lange Leemstraat 187

2018 Antwerpen

15/04/2020

Dr. AFT

Sarah, 17 jaar komt in de apotheek met een voorschrift 
van Symbicort® 160/4,5 dosisaerosol (budesonide 160 
µg, formoterol 4,5 µg per dosis), zo nodig te gebruiken. 
Ze vertelt dat ze net de diagnose van astma heeft gekre-
gen, en dat het een matige vorm is. Op het voorschrift 
staat ook een GGG gesprek vermeld. 

Astma
Sarah heeft astma, een longaandoening, die zich uit 
als een chronische luchtwegontsteking met aanvals-
gewijze bronchusobstructie. Deze obstructie ontstaat 
door een verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen 
voor allergische en niet-allergische prikkels. De voor-
naamste symptomen zijn benauwdheid, kortademig-
heid, piepende ademhaling en  hoest. 

Behandeling 
Astma wordt behandeld met behulp van bèta-2-agonis-
ten en inhalatiecorticosteroïden (ICS). Er bestaan twee 
soorten bèta-2-agonisten, SABA of de kortwerkende be-
ta-2-agonisten en LABA of de langwerkende bèta-2-ago-
nisten. De bèta-2-agonisten zorgen voornamelijk voor 

Matige astma
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het verlichten van de symptomen, terwijl de inhalatiecor-
ticosteroïden een beschermende werking hebben. Ook 
bij een matige vorm van astma kan dit klachten voor-
komen. Grote gerandomiseerde, gecontroleerde studies 
hebben de werkzaamheid van de ICS aangetoond bij 
zowel het verminderen van symptomen, het verbeteren 
van de levenskwaliteit en de longfunctie, het reduceren 
van de frequentie en de ernst van de exacerbaties, het 
verminderen van de mortaliteit, overgevoeligheid als het 
in toom houden van de luchtwegontsteking. 

GINA richtlijnen
Het doel van GINA of ‘Global Initiative for Asthma’ is 
om wereldwijd het leven van mensen met astma te 
verbeteren, het bewustzijn over astma te vergroten 
en preventie en management wereldwijd te verbete-
ren. GINA werd in 1993 opgericht door de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO), het National Institute of 
Health en het National Heart Lung and Blood Institute 
uit de Verenigde Staten. 

De vorige GINA richtlijn raadde bij matige astma een 
kortwerkend bèta-2-agonist (SABA) alleen aan of in 
combinatie met een lage dosis ICS. Het grote nadeel 
van deze richtlijn is de slechte therapietrouw van het 
ICS en het overmatig gebruik van de aanvalsmedicatie 
of SABA, wat in verband gebracht wordt met exacerba-
ties en zelfs sterfgevallen. Verhoogd gebruik van SABA 
op het moment van exacerbaties leidt tot symptoom-
verlichting, maar doet niets aan de verhoogde inflam-
matie, waardoor het onderliggend probleem gemas-
keerd wordt. 

SABA LABA ICS
Kortwerkende  Langwerkende Inhalatiecortico-
bèta-2-agonisten bèta-2-agonisten steroïden

Salbutamol  Formoterol  Beclometason

 Indacaterol  Budesonide

 Olodaterol  Fluticason

 Salmeterol 

Tabel 1. Beschikbare bèta-2-agonisten en 
inhalatiecorticosteroïden voor de behandeling van astma 
in België.
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Figuur 1. De GINA astma-behandelingsstrategie voor volwassenen en adolescenten. 

De nieuwe GINA richtlijn (2019) toont aan dat verschil-
lende studies bewijzen dat de directe opstart van een 
lage dosis ICS-formoterol ‘zo nodig’ ernstige exacerba-
ties kan voorkomen. Formoterol is een LABA die ook 
snelwerkend is, de werking begint na één tot drie mi-
nuten, wat niet bij alle LABA het geval is. Zo toonde de 
OPTIMA gerandomiseerde trial aan dat de combinatie 
van budesonide-formoterol zorgde voor een 43 % ster-
kere afname van exacerbaties en een 30 % afname van 
slecht gecontroleerde dagen ten opzichte van budes-
onide alleen. De combinatie is ook effectiever dan de 
verdubbeling van de dosis budesonide. Andere studies 
raadden het gebruik van monotherapie met bèta-ago-
nisten af en stellen steeds de combinatie ICS-formo-
terol voor. 

We moeten wel opmerken dat er nog geen informatie 
over de lange termijn effecten van deze nieuwe richtlijn 
en dat het ‘zo nodig’ gebruik ICS-formoterol off-label 
is. Ook is er momenteel enkel evidentie voor de combi-
natie budesonide-formoterol. De richtlijn kan je gratis 
downloaden op www.ginasthma.org.
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Farmaceutische zorg 
Sarah kreeg het advies om Symbicort® zo nodig te ge-
bruiken. Omwille van beperkte aspiratiekracht ging de 
voorkeur naar een dosisaerosol in plaats van een tur-
bohaler. Tijdens het GGG gesprek wordt het duidelijk 
voor Sarah wat de behandeling van astma voor haar 
inhoudt, wat het verschil is in werking tussen budes-
onide en formoterol, hoe ze de puffer op een goede 
manier kan gebruiken (inclusief de mond spoelen) en 
wordt er een astma controle test (ACT) uitgevoerd. De 
ACT test geeft ons de mogelijkheid om de astmasymp-
tomen vanuit de apotheek mee op te volgen, wat we 
binnen een paar weken bij haar gaan doen in een twee-
de GGG gesprek. 

Figuur 2. ACT test, te downloaden via de APB website https://www.apb.be

Conclusie 
Het nieuwe advies om bij een milde vorm van astma 
ICS-formoterol ‘zo nodig’ te geven in plaats van SABA 
alleen, kan waarschijnlijk ernstige exacerbaties voor-
komen. Ook zou de therapietrouw van het ICS verbe-
teren doordat het als combinatiepreparaat bij de LABA 
aanwezig is, wat een positief effect heeft op de behan-
deling. 

Apr. Dominique Jans – praktijkassistent Departement 
Farmaceutische Wetenschappen U Antwerpen
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De casus: situatieschets
Elvira is 68 en komt al jaren bij jou in de apotheek. Van-
daag komt ze langs met een voorschrift voor diclofen-
ac Retard® 75 mg, 2x per dag in te nemen gedurende 
twee weken. Haar huisarts schreef dit voor, omdat ze 
kampt met een ontsteking aan haar schoudergewricht. 
In de historiek van Elvira zie je dat ze momenteel vol-
gende geneesmiddelen gebruikt:

In 2019 schotelden we u een interactiereeks voor, waarbij we in vijf webinars en even-
veel artikels enkele basismechanismen van interacties uitlegden aan de hand van een-
voudige voorbeelden. Vorig jaar gingen we vooral in op de interactie tussen NSAID’s en 
cumarines/DOAC’s (AFT 4/19). In dit artikel verleggen we onze focus van de bloedver-
dunners naar enkele andere geneesmiddelen die, in combinatie met NSAID’s, maag-
schade kunnen veroorzaken. 
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S interacties rond maagschade 
en de nood aan een PPI 

Vanonder het stof:Vanonder het stof:

• Sipralexa® 10 mg, 1x/dag (‘s ochtends)
• Fosamax® 70 mg, 1x/week (nuchter, 30 min. voor 

het ontbijt)
• Steovit D3 1000/880, 1x/dag (’s avonds)
• Simvastatine Sandoz® 20 mg, 1x/dag (’s avonds)

In haar historiek zie je dat ze afgelopen jaar enkele we-
ken Omeprazole EG® 20 mg gebruikte, omdat ze een 
tijd last had van een pijnlijke maag en reflux. 

Bij het afleveren van Diclofenac® EG krijg je volgende 
interactiemelding in je software (PHIL):

DICLOFENAC EG COMP 100 X 25 MG           -           SIPRALEXA 10 MG TABL 98 X 10 MG

Opvolging van de patiënt of aanpassing(en) vereist

Farmacologisch effect
Verhoogd risico op gastro-intestinale- en andere bloedingen

Interactie type
Farmacodynamische Interactie
(Waarschijnlijk / niet volledig verklaard)

Mechanisme
Additieve effecten
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Mechanisme van de 
interactie
De gelijktijdige behandeling met Sipralexa®, een seroto-
nine-heropnameremmer en diclofenac, een niet-stero-
idaal anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID), ver-
hoogt het risico op gastro-intestinale (en andere) 
bloedingen. 
NSAID’s kunnen het maagslijmvlies beschadigen door 
het beschermend effect van prostaglandines te rem-
men.

Daarnaast speelt serotonine een rol bij de aggregatie 
van bloedplaatjes. Serotonine wordt via een pompme-
chanisme in de plaatjes opgenomen. SSRI’s kunnen, 
door sterke remming van de serotonine-opnamepomp 
van de bloedplaatjes, leiden tot uitputting van de voor-
raad serotonine. Plaatjesaggregatie speelt een belang-
rijke rol bij het herstel van beschadigde bloedvaten. 

Afhandeling van de interactie
De richtlijnen: niet altijd even duidelijk
Bij het gebruik van NSAID’s (ongeacht de dosis, toe-
dieningsweg en duur van de therapie), is het belangrijk 
om het risico op gastro-intestinale complicaties in te 
schatten voor de patiënt. Er bestaat géén internationa-
le consensus rond de risicofactoren bij deze interactie. 

• De consensusvergadering van het RIZIV rond het 
goed gebruik van protonpompinhibitoren raadt 
niet meteen aan om een PPI op te starten bij de 
combinatie van een SSRI en een NSAID. Naast en-
kele belangrijke risicofactoren (voorgeschiedenis 
van peptisch ulcus, leeftijd > 70 jaar en ernstige 
cardiovasculaire comorbiditeit) vormen enkel de 
combinatie van anti-aggregantia, anticoagulantia 
en systemische corticosteroïden met NSAID’s een 
directe aanleiding tot het toevoegen van PPI’s. Zij 
adviseren wel om cumulatief rekening te houden 
met andere risicofactoren (SSRI’s, venlafaxine, 
duloxetine, bisfosfonaten, trazodon, spironolacton 
en een hoge dosis van het NSAID).

interacties rond maagschade 
en de nood aan een PPI 

Vanonder het stof:Vanonder het stof:

• De Nederlandse NHG-standaard neemt het ge-
bruik van een SSRI wel mee in de directe afweging 
om maagbescherming toe te voegen. Zij raden de 
opstart van PPI aan bij patiënten ouder dan 60, die 
een PPI en een SSRI combineren:

Hoe handel je deze casus af in de 
apotheek?
Uiteraard moet de eerste reflex zijn om de noodzaak 
van het NSAID te bekijken. Paracetamol blijft eerste 
keuze in de medicamenteuze behandeling van pijn. Als 
er echter een ontsteking moet behandeld worden, zal 
dat geen geschikt alternatief zijn.

Als SSRI’s het vermogen 
tot plaatjesaggregatie 
verminderen, kunnen de 

door NSAID’s veroorzaakte 
maagslijmvliesbeschadigingen 
eerder leiden tot bloedingen.

In deze casus is het 
belangrijk om de bijkomende 
risico’s op maagschade na te 
gaan en dan te overwegen of 

maagbescherming met een  
PPI nodig is. 
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In het geval van Elvira zijn er enkele factoren die we 
in beschouwing moeten nemen:

• LEEFTIJD 
 Elvira is 68 en balanceert 

dus in de ‘grijze zone’ van 
patiënten tussen 60-70 
jaar die wel wat meer risi-
co lopen op gastro-intes-
tinale complicaties bij het 
gebruik van NSAID’s.

• DOSIS EN TYPE NSAID 
 In welke mate NSAID’s 

onderling verschillen qua 
gastro-intestinaal risico blijft onderwerp van dis-
cussie. Diclofenac en ibuprofen zouden hier wel 
de voorkeur hebben t.o.v. de andere niet-selectie-
ve NSAID’s. Daarnaast geeft een hogere dosis van 
het NSAID een hoger risico op gastro-intestinale 
problemen. De arts schrijft hier niet de hoogste 
dosis van diclofenac voor, dus hoeft hier niet me-
teen op te worden ingegrepen.

• SSRI 
 Elvira gebruikt escitalopram, een SSRI dat een 

risico inhoudt in combinatie met een NSAID (zie 
mechanisme hierboven). Naast de SSRI’s kunnen 
trouwens ook venlafaxine, duloxetine en trazo-
done het risico op maagbloedingen verhogen. In 
klinische studies is van venlafaxine aangetoond 
dat dit tot een verhoogd risico op maagbloedingen 
leidt, voor duloxetine en trazodone is dit effect niet 
aangetoond, maar wordt op basis van analogie 
aangenomen dat ze een zelfde interactie geven 
als venlafaxine.

• VOORGESCHIEDENIS VAN PEPTISCH ULCUS 
 Elvira gebruikte het afgelopen jaar al een PPI. Mis-

schien heeft men toen geen gastroscopie uitge-
voerd om na te gaan vanwaar haar maagklachten 
en reflux kwamen, maar het moet toch je aan-
dacht trekken bij de afhandeling van deze casus. 
Patiënten met een verleden van een 
peptisch ulcus lopen immers een hoger 
risico om bij het gebruik van een NSAID 
opnieuw maagklachten te ontwikkelen.

• BISFOSFONAAT 
 Elvira gebruikt Fosamax® ter preventie 

van osteoporose. Niet elke richtlijn ver-
meldt het gebruik van een bisfosfonaat 
als bijkomende risicofactor op maag-
problemen, maar neem het gebruik van 
Fosamax® zeker mee in de afhandeling 
van deze casus en bij het eventuele 
overleg met de huisarts. 

Besluit

Geef in het gesprek met de arts duidelijk de bijkomen-
de risicofactoren aan (leeftijd bijna 70, voorgeschiede-
nis met maagproblemen). Daardoor maak je de arts 
enerzijds bewust van de mogelijke risico’s en ander-
zijds toon je aan dat je als apotheker je huiswerk goed 
hebt gemaakt. 
Uiteraard kan je als apotheker ook zelf een PPI zon-
der voorschrift afleveren, maar dat is een stuk duurder 
voor de patiënt en daarnaast is de arts dan niet op de 
hoogte van je bezorgdheid. Wij geven de voorkeur aan 
overleg en samenwerking met de voorschrijver, om 
dergelijke casussen te bespreken en in de toekomst 
te voorkomen.

Bronnen
• PHIL, via www.apb.be
• RIZIV-consensusvergadering 31 mei 2018: Het ra-

tioneel gebruik van de protonpompinhibitoren bij 
niet-ulcereuze gastro-oesofageale pathologie.

• NHG standaard maagklachten, via https://
www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-stan-
daard-maagklachten

• www.bcfi.be 

Apr. Melanie Peeters

De bijkomende risicofactoren van Elvira 
 doen ons besluiten om in deze casus de 

voorschrijver te contacteren om hem/haar 
te vragen het toevoegen van een PPI in 

standaarddosis te overwegen. 
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Indien u overgaat tot de op-
richting van een vennootschap 
met beperkte aansprakelijk-
heid (Besloten Vennootschap 
[BV], Naamloze Vennootschap 
[NV] of Coöperatieve Vennoot-
schap1 [CV]), dus ook een apo-
theekvennootschap of ver-
bandhoudende holding, bent u 
als oprichter verplicht om een 
financieel plan op te stellen2. 
Dit financieel plan moet wor-
den overhandigd aan de nota-
ris die de oprichtingsakte van 
uw apotheekvennootschap zal 
verlijden. De notaris zal het fi-
nancieel plan enkel bewaren, 
meer niet.

Het financieel plan 
toegelicht

… verstrengd wettelijk kader als gevolg van de hervorming 
van het vennootschapsrecht

Deze fiscale rubriek wordt inhoudelijk uitgewerkt door accountancy KAVA in samenwerking met externe  
belastingconsulenten. De keuze van de artikels is dus écht op maat van officina apothekers.

Voor vele starters is de opmaak van een financieel plan verre van 
evident. Wij zetten hieronder uiteen wat de minimumvereisten 
zijn onder het nieuwe vennootschapsrecht voor een BV3, de op-
volger van de vroegere BVBA. 

De verplichting om een financieel 
plan op te stellen is niet nieuw. Sinds de 

hervorming van het vennootschapsrecht, 
die in werking is getreden op 1  mei 2019, 

zijn de voorwaarden waaraan een 
financieel plan moet voldoen echter 

aanzienlijk verstrengd.
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Waarom een financieel plan 
opstellen?
Het financieel plan heeft onder andere tot doel om u als 
ondernemer op voorhand goed te laten nadenken over 
de financiële haalbaarheid van uw project. 

In de BV is het sinds 1 mei 2019 niet langer verplicht om 
het traditioneel gekende minimumkapitaal te voorzien 
bij de oprichting. In de plaats daarvan moeten oprich-
ters voortaan voorzien in een ‘toereikend aanvangs-
vermogen’ om de geplande activiteit te verwezenlijken. 
Om de maatschappij zoveel mogelijk waarborgen te 
bieden op een voldoende sterke vennootschap bevat 
het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen 
(WVV) voortaan dus een minimuminhoud voor dit fi-
nancieel plan4. Deze verstrengde voorwaarden zijn een 
eerste compenserende maatregel voor de afschaffing 
van het kapitaalbegrip in de BV5. Een andere maatregel 
is bijvoorbeeld de ingevoerde balans- en liquiditeitstest 
bij dividenduitkeringen.

Een financieel plan moet voor minstens twee jaar wor-
den opgesteld. Praktisch gezien wordt echter vaak 
voor drie jaar gekozen zodat dit gelijklopend is aan de 
duur van de oprichtersaansprakelijkheid6. Aangezien 
de oprichters in een ‘toereikend aanvangsvermogen’ 
moeten voorzien kan de rechter zich beroepen op het 
financieel plan als de vennootschap binnen 3 jaar na 
haar oprichting failliet gaat. De rechter beoordeelt dan 
of het aanvangsvermogen op het moment van de op-
richting al dan niet kennelijk ontoereikend was voor 
een normale uitoefening van de voorgenomen activiteit 
over een periode van minstens twee jaar na oprichting. 

U dient bovendien ook zeker onderstaande gegevens 
te vermelden:

• de maatschappelijke benaming van 
uw vennootschap

• de rechtsvorm
• de maatschappelijke zetel en eventue-

le exploitatiezetels
• de identiteit van de oprichter(s)
• het voorwerp
• het permanent eigen vermogen
• de gegevens m.b.t. het eerste boekjaar 

(aanvangs- en afsluitdatum) en de ge-
gevens m.b.t. volgende boekjaren

• de identiteit van de bestuurders (voor-
heen zaakvoerders)

• indien er bij de oprichting een inbreng 
in natura is, moeten de conclusies van 
het revisoraal verslag ook worden toe-
gevoegd.

 
Een overzicht van alle financierings-
bronnen bij de oprichting 
In het financieel plan moet worden weergegeven op 
welke wijze uw activiteit zal worden gefinancierd van-
af de oprichting. Zal dit gebeuren onder de vorm van 
eigen inbreng van de oprichters (inbreng in geld of na-
tura), leningen (bijvoorbeeld een achtergestelde lening 
met duidelijke vermelding van het contract, de looptijd 
en de rente), voorschotten van de aandeelhouders, al-
lerhande kredieten … ?

Kortom, u zal er als oprichter op 
toezien dat voldoende middelen 

ter beschikking komen aan uw 
vennootschap om een normale 

bedrijfsuitvoering gedurende ten minste 
twee jaren mogelijk maken. 

Minimuminhoud
Het financieel plan dient minstens volgende elemen-
ten te bevatten:

Een gedetailleerde beschrijving van de 
geplande activiteit
Dit deel bevat een nauwkeurige beschrijving van wel-
ke activiteiten uw vennootschap wenst uit te voeren. 
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Als er hierbij waarborgen worden verstrekt, moeten 
deze ook worden vermeld. Verder licht u in voorko-
mend geval ook toe welke dividendpolitiek in de eerste 
boekjaren zal worden gevolgd. 

Een openingsbalans en de (geprojec-
teerde) balansen na twaalf en vieren-
twintig maanden
Een balans verduidelijkt in essentie welke activa inge-
zet worden voor uw gepland project en welke eigen en/
of vreemde middelen hiervoor worden aangewend. 

Een geprojecteerde resultatenrekening 
eveneens na twaalf en vierentwintig 
maanden
De resultatenrekening dient minstens de resultaten te 
bevatten voor twaalf en vierentwintig maanden. Uiter-
aard mag u bij het opstellen van de resultatenrekening 
meer detailleren dan wettelijk verplicht is en irrelevante 
rubrieken weglaten. 

De jaarrekening (balans, resultatenrekening en resul-
taatverweking) mag volgens een andere perio-
diciteit dan twaalf en vierentwintig maanden 
opgesteld worden op voorwaarde dat de pro-
jecties in totaal betrekking hebben op een pe-
riode van minstens twee jaar na de oprichting.

Voor het opstellen van de resultatenrekening 
gaat u in hoofdzaak een inschatting maken 
van volgende zaken:

• Bedrijfsopbrengsten (courante omzet, an-
dere opbrengsten zoals bv. subsidies).

• Bedrijfskosten (aankopen handelsgoederen, dien-
sten en diverse goederen, bezoldigingen en soci-
ale lasten, afschrijvingen, waardeverminderingen 
en overige bedrijfskosten). 

• Financiële resultaten.
• Belastingen. 

Een begroting van de verwachte inkom-
sten en uitgaven voor een periode van 
minstens twee jaar na de oprichting
Het betreft hier een kasstromentabel. Die moet toela-
ten om grondig te berekenen of de vennootschap bij 
oprichting over een toereikend aanvangsvermogen 
beschikt. Door deze begroting op te maken wordt in-
zicht verkregen in de cashmatige inkomsten en uit-
gaven van de op te richten vennootschap. De evolutie 
van toekomstige cashflows duidt aan in welke mate 
schulden terugbetaald kunnen worden en in welke 
mate liquide middelen beschikbaar zijn voor eventuele 
toekomstige investeringen. 

Een beschrijving van de aangenomen 
hypotheses om te komen tot de  
verwachte omzet en de verwachte  
rentabiliteit
Oprichters moeten in hun financieel plan uitleggen op 
basis van welke informatie ze zijn gekomen tot het 
ramen van de verwachte omzet. De geraamde omzet 
moet immers een weergave zijn van een te realiseren 
haalbare activiteit (rekening houdend met de concur-
rentie, de ligging etc.) tegen een haalbare prijszetting 
(bv. de gangbare marktprijs). Dit kan gebaseerd zijn op 
marktstudies en gepaste prospectie. In dit deel kan u 
ook de locatie waar u uw activiteit wenst uit te voeren 
aangeven, evenals het organisatiemodel en de voorge-
nomen groei. 

U zal verder ook moeten uiteenzetten welke redene-
ring u heeft gevolgd om te komen tot de kosten (vaste 
en variabele rekening houdend met de bijzonderheden 
van de onderneming) die aan een bepaalde omzet zijn 
verbonden. 

Investeringsbudget
Het investeringsbudget geeft in de vorm van een cij-
fermatige tabel een overzicht van de door de onderne-
ming geplande investeringen. Het betreft investeringen 
in immateriële vaste activa zoals goodwill, materiële 
vaste activa zoals inrichting of financiële vaste activa 
zoals een participatie in een andere onderneming. De 
afschrijvingen, indien van toepassing, dienen volgens 
de vastgestelde waarderingsregels te gebeuren. 

Financieringsbudget
In het financieringsbudget wordt via een cijfermatige 
tabel weergegeven hoe de onderneming de geplande 
investeringen zal financieren. Zal er een beroep wor-
den gedaan op eigen vermogen via inbreng, reserve-
ring van de behaalde resultaten of wordt er een beroep 
gedaan op externe bronnen zoals een banklening?

Exploitatiebudget
Omvat een gedetailleerd overzicht inzake de omzet, 
aankopen en voorraad, diensten en diverse goederen, 

Een duidelijk onderscheid maken tussen de 
verschillende bronnen is aangewezen.

U geeft dus m.a.w. weer op 
welke hypothesen de te verwachten 

rentabiliteit is gebaseerd.
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bezoldigingen en sociale lasten, af-
schrijvingen en waardeverminderin-
gen, andere bedrijfskosten en belas-
tingen op het resultaat over de looptijd 
van het financieel plan. Er dient reke-
ning gehouden te worden met de be-
talingstermijnen van de klanten en de 
leveranciers. 

In voorkomend geval, de 
naam van de externe des-
kundige die bijstand heeft 
verleend bij de opmaak van 
het financieel plan
Wanneer u zich laat bijstaan door een 
externe deskundige (bijvoorbeeld uw 
accountant) voor de opmaak van het 
financieel plan moeten diens gege-
vens worden vermeld in het financieel 
plan. Dit dient u ruim te interpreteren: 
o.a. bij opstellen, nakijken en/of informatieverstrekking 
in verband met het financieel plan.

Besluit
Een financieel plan opstellen is niet alleen een wette-
lijke verplichting, maar ook een goed idee als u wenst 
over te gaan tot de oprichting van een eigen vennoot-
schap. 

Bovendien kan u uw ideeën nog gemakkelijk bijsturen 
als u tegenvallende resultaten verwacht zolang het fi-
nancieel plan nog niet werd overhandigd aan de nota-
ris. 

Voor vennootschappen met beperkte aansprakelijk-
heid zal u aanzienlijk meer informatie moeten mee-
geven in het financieel plan dan vroeger wettelijk ver-
plicht was.

Zoals hiervoor aangehaald zijn de voornaamste nieu-
wigheden het overzicht van alle financieringsbronnen, 
de openingsbalans, de begroting van de inkomsten en 
uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na 
de oprichting en in voorkomend geval de naam van de 
externe deskundige die u bijstand heeft verleend in ver-
band met het financieel plan.

De nadruk ligt nu meer dan ooit op feitelijke kasstro-
men. Het financieel plan geeft aan dat uw vennoot-
schap over de nodige beschikbare middelen beschikt 
om haar vooropgestelde activiteit te kunnen uitvoe-
ren. Waarschijnlijk zal u zich laten bijstaan door uw 
accountant voor de opmaak van dit financieel plan 
vanwege de toegenomen complexiteit en natuurlijk de 
verhoogde aansprakelijkheid.

Wij hebben gepoogd om deze wat complexe mate-
rie op een overzichtelijke manier weer te geven. Het 
spreekt voor zich dat u steeds bij ons terecht kan met 
vragen of deskundige bijstand.

Team Accountancy KAVA

Bij Accountancy KAVA weet men er meer 
over. Contacteer daarom  
Accountancy KAVA cvba Lange Leemstraat 187, 
2018 Antwerpen 
Tel. 03/280 15 49 
accountancy@kava.be
www.accountancy.kava.be

Een dergelijk plan verschaft u 
belangrijke toekomstinformatie 

in verband met de financiële 
haalbaarheid van uw project. 

 1. Het oprichten van een CV is sinds 1 mei 2019 enkel nog 
voorbehouden voor vennootschappen met een coöperatief 
gedachtegoed.

2. Art. 5:4, §2, artikel 6:5, §2 en artikel 7:3, §2 Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

3. Voor de NV en de CV zijn dezelfde wettelijke 
minimumvereisten inzake het financieel plan van 
toepassing als voor de BV. 

4. Art. 5:4 §2 WVV
5. Let wel: in de NV geldt er nog steeds een minimumkapitaal. 

Hier heeft de wetgever er uitdrukkelijk voor gekozen om 
dezelfde verstrengde voorwaarden als in de BV aan de 
oprichters op te leggen voor het financieel plan.

6. Art. 5: 16, 2° WVV
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Virtueel afspreken in 
Corona tijdperk …

En zo kwamen sommige technologische ontwikkelin-
gen in een stroomversnelling. Massaal leren we online 
vergaderen en afspraken maken, nog meer dan vroe-
ger worden webinars en e-learnings gevolgd, de fora 
op social media beleven hoogdagen. In die zin was het 
ook voor de Siilo app met de Spaces omgeving een 
kans om plots sneller te schakelen en een eigen be-
veiligde gemeenschap te maken en een netwerk om 

snel te kunnen communiceren. Natuurlijk kijken we er 
met zijn allen naar uit om binnenkort (?) elkaar terug 
in levende lijve op KAVA te ontmoeten, samen deel te 
nemen aan meetings en ‘expedities’, lessen te volgen 
in de aula, bij te kletsen aan de bar, ervaringen uit te 
wisselen in werkgroepen etc. In afwachting daarvan 
een update rond Siilo, voor wie er nog niet helemaal 
mee vertrouwd is. 

Spaces
KAVA-leden die de Siilo app hebben gedownload, krij-
gen automatisch toegang tot de KAVA ‘Spaces’ om-
geving. Op basis van het RIZIV nummer waarmee je 
je hebt aangemeld, maken wij de automatische mat-
ching met die Spaces. 

Hier vind je specifieke info die KAVA met de leden deelt: 

Deze keer geen foto’s van activiteiten 
of events die recent plaatsvonden op 
KAVA. De realiteit drukt ons met de 
neus op de feiten … het KCC moest uit 
voorzorgsmaatregelen gesloten wor-
den en alle opleidingen werden opge-
schort voor onbepaalde duur. 

• een lijst met contacten van alle 
KAVA-leden die reeds actief zijn met 
de Siilo app. Van die leden hebben we 
trouwens de eerstelijnszone waartoe 
ze behoren toegevoegd zodat je in de 
zoekfunctie snel de collega’s uit één 
zone kan terugvinden.

• een overzicht van nakende activiteiten 
in de tegel agenda. Hier kan je de uitno-
diging downloaden of de rechtstreekse 
inschrijflink terugvinden.

• enkele documenten waarmee je onmid-
dellijk aan de slag kan, indien je nog niet 
voldoende vertrouwd bent met Siilo.

• last but not least KAVA nieuws waar we 
snel relevante info kunnen delen met de 
leden. Hier kan je ook opmerkingen of 
vragen aan toevoegen, dus zelf reage-
ren. Uiteraard zorgen we ervoor dat dit 
niet tot een overkill aan informatie leidt 
en is de info zo complementair moge-
lijk aan wat er in de nieuwsbrief en op 
de kava site verschijnt.
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Siilo op je pc
Siilo heeft ook een webinterface https://web.siilo.com. 
In die webtoepassing kun je praktisch alles doen wat je 
ook in de app kunt doen en heb je de mogelijkheid om 
bestanden van je PC op te laden of op te slaan. 

Aanmelden bij de webapplicatie: 
1.  Open web.siilo.com
2.  Er verschijnt een QR-code. Die moet je scannen 

met je Siilo app. 

Om de QR-code te scannen heb je twee mogelijkheden 
in de app. 
1.  Via het  tandwieltje ga je naar beveiliging -> siilo 

web -> inloggen met QR-code
2.  In elk scherm heb je onderaan een plusteken. Klik 

daarop en je krijgt een menu te zien waaronder 
SCAN QR-code. 

Eens ingelogd krijg je volgende interface: 

Dan kan je kiezen uit
• Bestanden toevoegen aan een chat bericht: druk 

op de kleine ‘plus’ naast ‘Typ een bericht’.
• Exporteren van info: klik op het bericht of de bijla-

ge zelf en kies voor ‘exporteren’. 

Dit komt zeker van pas in je communicatie met col-
lega’s en andere zorgverleners waar je één op één of 
in groep met elkaar kan communiceren en gegevens 
delen (zie ook www.kava.be/siilo).

Nico Carpriau
directeur Beroepsondersteuning KAVA

Meer weten: mail beroepsondersteuning@kava.be
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PERSONALIA
Geboortes

JULES
Op 12 maart 2020, tweede kindje van de heer en mevrouw Dirk en 
Silke Smet-VERSTRAETE uit Brecht; kleinkindje van collega Paul 
VERSTRAETE uit Berchem; petekindje van collega Roos DESENDER.

KAVA wenst de jonge ouders van harte proficiat!

Inschrijven 

Inschrijven kan via onze website 
www.kava.be/agenda. Je ontvangt onmiddellijk een 
bevestigingsmail. 

Na deze bevestiging kan je je niet meer uitschrijven. Je 
kan je inschrijving wel doorgeven aan een collega op 
voorwaarde dat je dit meldt via secretariaat@kava.be. 

Voor deze webinarreeks is accreditering aangevraagd. 
 

WEBINAR ‘ADVIEZEN VOOR JONGE OUDERS’ 
 

 

Niets is mooier dan stralende ouders met hun pasgeboren baby. Tegelijkertijd is het opvoeden van een 
pasgeborene een grote uitdaging voor jonge mama’s en papa’s, die vaak met heel wat vragen zitten over hun 
kindje. Die vragen kunnen zeer uiteenlopend zijn, gaande van krampjes, koorts of een verstopt neusje tot pijn bij 
de eerste doorkomende tandjes. En naarmate baby’s groeien tot peuter en kleuter, gaan zij naar een crèche of 
kleuterschool, waar zij in contact komen met andere kinderen. Die leeftijdsgenootjes kunnen elkaar onderling 
gemakkelijk aansteken, waardoor kinderen vaker ziek worden. 

Voor al deze zorgen blijkt de apotheker vaak het eerste aanspreekpunt te zijn. Maar welk advies past bij welke 
kinderziekte? Welke OCT-producten kan je aanraden? En wanneer verwijs je de ouders best direct door naar de 
huis- of kinderarts? Je ontdekt het allemaal tijdens onze vierdelige webinar ‘Adviezen voor jonge ouders’! Na 
een algemene opfrissing van de farmacokinetiek en de farmacodynamiek van geneesmiddelen bij kinderen, 
zullen wij dieper ingaan op maagdarminfecties, luchtweginfecties en huidziekten bij kinderen. Op die manier kan 
jij jonge ouders in de toekomst nóg beter te woord staan. 
  

Programma 

 Maandag 11/05 (12u45-13u15) of woensdag 13/05 (20u-20u30) 
Sessie 1 - De basis: 

- Deel 1 “farmacokinetiek & farmacodynamiek van geneesmiddelen bij kinderen” 
- Deel 2 “Aanbevolen literatuur die bruikbaar is om de nodige adviezen te baseren” 

 
 Dinsdag 02/06 (12u45-13u15) of woensdag 03/06 (20u00-20u30) 

Sessie 2 - Maagdarminfecties bij jonge kinderen (diarree, braken, krampjes, …) 
 
 Woensdag 16/09 (12u45-13u15) of donderdag 17/09 (20u00-20u30) 

Sessie 3 - Luchtweginfecties bij jonge kinderen (hoest, valse kroep, …) 
 
 Woensdag 30/09 (20u00-20u30) of donderdag 01/10 (12u45-13u15) 

Sessie 4 - Huidziekten bij jonge kinderen (windpokken, rodehond, ...) 
 

    

   

    

      

 

        

 
 

  

 

 

 

Prijs webinarreeks 

Leden*:  € 75 

Niet-leden:  € 105 
* Lidmaatschap bij KLAV, BAF, KAVA of KOVAG 
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IN VOLGEND AFT:

• Dossier rookstop

• Interacties: complexvorming 
 en serotonerg effect

• Palliatieve hulpverlening Antwerpen

• Praktische gids DOAC

• AFT online!

ANTWERPS FARMACEUTISCH TIJDSCHRIFT 
NUMMER 3 - 2020 
 
98e jaargang 
Tijdschrift van de Koninklijke Apothekersvereniging 
van Antwerpen 
Verschijnt 9x per jaar 
Wettig erkende beroepsvereniging 
 
Hoofdredacteur 
Apr. Karen Delaetere 
 
Verantwoordelijke uitgever 
Apr. Kris Deckers 
Lange Leemstraat 187 - 2018 Antwerpen 
Tel: 03/280 15 01 - Fax: 03/218 57 40 
 
Internet: http://www.kava.be 
E-mail ons als u vragen heeft met betrekking tot : 
lidmaatschap leden@kava.be 
redactie aft aftredactie@kava.be 
adverteren  advertenties@kava.be 
abonnementen allerlei abonn@kava.be 
accountancy acc@kava.be 
tariferingdienst tariferingsdienst@kava.be 
juridische aangelegenheden jurist@kava.be 
personeelszaken personeel@kava.be 
algemeen info@kava.be 
 
Redactieraad 
- Aprs. K. Delaetere, S. Gielen, L. Hooft, D. Kenis, 
  M. Madany, E. Maes, A. Robberechts, F. Van kerckhoven 
  en C. Van Meerbeeck. 
- N. Carpriau en A. Meskens. 
 
 
De wachtdienstregeling Antwerpen is te bekomen 
 
via Internet: http://www.geowacht.be  
via Centraal telefoonnummer: 0903/99 000
 
 
Vormgeving 
Double Click bvba
www.double-click.be

Druk  
Daddy Kate nv 
Albert Van Cotthemstraat 54   
1600 Sint-Pieters-Leeuw 
Tel: 02 333 00 00 
www.daddykate.be 
 
D/1990/3286/01 
ISBN 90-70472-287

Wenst u artikels te scannen, digitaal op te slaan, te drukken, 
meermaals te kopiëren of commercieel te gebruiken? 
Contacteer Pieter Goossens: pieter.goossens@kava.be. 

Slechts volgende advertenties worden toegelaten: geregistreerde 
geneesmiddelen met bijsluiter; niet geneeskrachtige producten 
met APB-controlelabel; diensten in de farmaceutische sector; niet-
farmaceutische producten en diensten. De adverteerders mogen niet 
in concurrentie zijn met de verschillende KAVA-diensten en/of strijdig 
zijn met de algemene belangen, verdedigd door de KAVA. Zij mogen 
ook niet strijdig zijn met de eer en de waardigheid van het beroep. 
Om deze redenen kan elke inlassing geweigerd worden door de 
verantwoordelijke uitgever. Onafgezien van deze voorwaarden berust de 
verantwoordelijkheid van de inhoud van de opgenomen reclame bij de 
firma die de advertentie plaatst en niet bij de uitgever. 
 
Abonnementsvoorwaarden 
Leden van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen 
ontvangen het tijdschrift uit hoofde van hun lidmaatschap. 
Abonnementen voor niet-leden (€ 42,40/jaar inclusief btw) worden 
stilzwijgend telkens voor een jaar verlengd indien niet vóór  
1 december een schriftelijke opzegging is ontvangen. Abonnementen 
kunnen worden onderschreven door storting van het verschuldigd 
bedrag op rek. nr. BE18 6451 3333 9265 met vermelding van referentie 
abonn. AFT 2020. Losse nummers zijn verkrijgbaar aan € 5,50. 
Adreswijzigingen en dergelijke dienen uitsluitend te worden gericht aan 
de Administratie van het AFT, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen 
of via abonn@kava.be.

AFT 4 van 2020 verschijnt medio mei!
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Postweg 297 |  1602 Vlezenbeek
T 02 532 43 56 |  Fax 02 532 15 46

www.pharmadecor.be |  info@pharmadecor.be

Totaalinrichting
- 

Van ontwerp  
tot uitvoering

-
Eigen productie

Agencement total
-

De la conception  
à la réalisation

-
Propre production



Samen bewuste keuzes maken 
Nu meer dan ooit

www.bankvanbreda.be
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