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Met de terugbetaling van het peperdure
medicijn Sovaldi is de overheid duidelijk
bereid om diep in de buidel te tasten
voor de duizenden Belgische hepatitis C-
patiënten. Om de staatskas op korte
termijn niet te veel te belasten,
is naar ‘creatieve’ oplossingen gezocht.
En die vallen niet allemaal in goede aarde.

Een geneesmiddel als Sovaldi moet op termijn
hepatitis C (zie inzet) helemaal uitroeien. Want
dat het werkt, is inmiddels afdoende bewezen.
Het wondermedicijn van farmagigant Gilead
doethetvirusnagenoeguithetbloedverdwijnen,
waardoor levertransplantatiesofbehandelingen
voor leverkanker vermedenworden.

Maaraanzo’nmedicijnhangteenprijskaartje.
HetwasnogdevorigeministervanVolksgezond-
heid Laurette Onkelinx (PS) die de prijs onder-
handeldemethet farmabedrijf.Uiteindelijkklok-
ten ze af op 41.000 euro voor een behandeling
voor drie maanden, een gelijkaardig bedrag als
in Frankrijk. Tenminste, dat zijn de officiële cij-
fers. De details van het akkoord staan in een
geheim contract.

Hoedanookgaathetomveelgeld.Zekerals je
weet dat een heleboel patiënten niet drie, maar
zesmaandenlangmedicatienodigzullenhebben
en dat naar schatting 70.000 Belgen besmet zijn
methetvirus.Wieeenbeetjekantellen,weetmet-
een dat deze hepatitisbehandeling de Belgische
staat honderdenmiljoenen euro’s zal kosten.

Nog te veel
laattijdige
hiv-diagnoses

Hoewel het aantal hiv-infecties
in ons land vorig jaar met
9 procent is gedaald, worden
er elke dag nog altijd drie
nieuwe diagnoses gesteld,
zo blijkt uit het hiv-rapport van
het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (WIV). Vorig
jaar werden er in totaal 1.115
nieuwe infecties vastgesteld.
Opmerkelijk: het aantal laat-
tijdige diagnoses blijft stijgen.
Vooral bij homo’s is die toename
de jongste drie jaren significant,
stelt het rapport (van 25 procent
in 2010 tot 40 procent in 2013).
Bij de migranten uit Sub-
Saharaans Afrika ligt dat percen-
tage nog hoger. “Zowat de helft
van hen krijgt de diagnose
te laat”, zegt Jasna Loos van
het Instituut voor Tropische
Geneeskunde. Dat het totale
aantal hiv-infecties zakt, is
vooral te danken aan de daling
bij Afrikaanse migranten. Maar
dat betekent niet dat er in ons
land minder Afrikanen met hiv
leven. Het asielbeleid kan een
rol spelen. “Anderzijds zouden
migranten die al een tijdje in
België verblijven zich minder
laten testen, bijvoorbeeld uit
schrik voor uitzetting.” (ED)

3 nieuwe hiv-infecties
worden er iedere dag
vastgesteld

Wondermedicijn hepatitis C
heeft financiële bijwerkingen

Het abc
van hepatitis
► hepatitis of leverontste-
king is de verzamelnaam
voor ontstekingsver-
schijnselen van de lever.

►om de virussen van
elkaar te onderscheiden,
wordt elke ontsteking
en het betreffende virus
aangeduid met letters:
A, b, C, d, e, F en G.

► hepatitis C komt samen
met A en b het vaakst
voor.

► hepatitis C is minder
besmettelijk A en b.

► bij C gebeurt de besmet-
ting via het bloed.

► besmetting kan via
bloedtransfusies,
besmette injectie-
naalden, maar ook
seksueel contact.

► Pas ontdekt in 1989.
► Veroorzaakt levercirrose
en leverkanker.

► Geen vaccin.
► babyboomers en drugs-
verslaafden belangrijkste
risicogroepen.

► naar schatting
70.000 besmette
gevallen in belgië. (SV)

eenarts daaroverde schreef, dan is dekansgro-
terdathij opdevingerswordtgetikt. Inalgemene
ziekenhuizen kunnen specialisten sneller solo-
slim spelen.”

Hoedanookmogenniet alleenartsendie vol-
tijds in een universitair ziekenhuis werken de
medicijnen voorschrijven. Ook specialisten die
slechts enkele urenperweek draaien, komen in
aanmerking.Mogelijkkunnenronddeze thema-
tiek specifieke samenwerkingsverbanden ont-
staan.

Innovatieve behandeling met prijskaartje van honderden miljoenen euro’s doet staatskas daveren
Bovendien zitten er nog gelijkaardige medi-

cijnen als Sovaldi in de pijplijn. De bedoeling is
omdiegeneesmiddelenop termijn incombinatie
te gebruiken.Ofdie anderebehandelingeneven-
veel zullen kosten als Sovaldi, is niet duidelijk,
maarmet veelminder zullende farmabedrijven
die instaan voor de ontwikkeling wellicht geen
genoegen nemen.

Tienduizenden mensen zulke dure medicij-
nenbetalen:datkandestaatskasopkorte termijn
nietdragen.DusontwikkeldehetRiziv eenreeks
striktecriteria.Zokomen ineeneerste fasealleen
de zwaarste patiënten in aanmerking, naar
schattingzo’n9.000mensen.Op langere termijn
zullen ook de andere patiënten in aanmerking
komen.

Verder kunnen patiënten alleenmaar op een
terugbetaling rekenen als ze zijn langs geweest
bij een dokter die verbonden is aan een univer-
sitair ziekenhuis. Eenmaatregel die enormveel
onvrede veroorzaakt bij de gastro-enterologen
indealgemeneziekenhuizen.Niet alleenhebben
zijopdiemaniergeen toegang tothet innovatieve
medicijn, ze dreigen ook patiënten te verliezen.

“Het gaat om een duur medicijn, dus wil het
Rizivdat centraliseren”, legt leverspecialistHans
Van Vlierberghe (UZ Gent) uit. Hij werkte ook
mee aan het BelgischeHepatitis C-plan. “Op die
manier heeft hetRiziv daar eenbeter zicht over.
Het is ook heel erg moeilijk om andere criteria
in te stellen. Je zoubijvoorbeeld kunnen zeggen
dat alleenmaar hepatologen – artsen die gespe-
cialiseerdzijn inhepatitis –ditmogenvoorschrij-
ven, maar er is daar geen specifieke erkenning
voor. Ik begrijp dat de artsen in algemene zie-
kenhuizen hier niet blij om zijn, maar er wordt
wel degelijk naar een oplossing gezocht.”

Op de vingers getikt
Devrees bestaat dat specialistenhet duremedi-
cijn zullen voorschrijven aan ‘minder ernstige’
gevallen,waardoordekost tochexplodeert. “De
zwaarste gevallenbelanden tochmeestal inuni-
versitaire centra”, legt eengezondheidsbronuit.
“Bovendien speelt ook de sociale controle een
rol. In de grote universitaire ziekenhuizen wer-
ken een heleboel leverspecialisten samen. Gaat

‘De sociale controle is groter
in universitaire ziekenhuizen.
In algemene ziekenhuizen
kunnen specialisten sneller

soloslim spelen’
Gezondheidsbron

► Tien-
duizenden
mensen
die plots
een duur
medicijn
voorgeschre-
ven krijgen:
een dure
affaire. © HH


