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congresagenda 

Voor u ligt de derde Lever van 2015, opnieuw rijk 

gevuld met alle nieuws rondom hepatologie in Ne-

derland. Ik schrijf voor de eerste keer het voorwoord 

hiervan, als net-gekozen NVH secretaris, terwijl om me 

heen de wereld lijkt te vergaan. Bij de onderburen van mijn 

afdeling wordt flink gedrild en de muren trillen tot op de fun-

dering. Dat is heel anders met de NVH fundamenten, die al 

sinds 1977 als een blok staan. Het NVH secretariaat, gevoerd 

door bureau Van Gijtenbeek uit Haarlem, draagt al bijna 20 

jaar bij aan de solide basis van de NVH en bestaat sinds kort 

uit een dynamisch viertal waarover u verderop in deze Lever 

meer kunt lezen. De NVH wordt gevormd door haar leden, 

zoals de voorkant van deze Lever grafisch mooi weergeeft 

en we blijven groeien in ledenaantal. Dit heeft u vast ook 

gemerkt aan de toenemende dikte van het NVH smoelenboek 

dat u onlangs is toegestuurd. Alle leden die nog geen foto 

en personalia hebben ingestuurd wil ik bij deze vragen dat 

alsnog te doen voor de volgende editie.

Het smoelenboek doorbladerend is het mooi om te zien hoe 

divers de functies van onze leden zijn, van moleculair biologen 

en (bio)chemici, tot MDL-artsen en infectiologen. Deze 

diversiteit spreekt me erg aan en de NVH faciliteert hiermee 

ook zeker de interactie tussen diverse specialismen - essentieel 

voor goede wetenschap en voor de (toekomstige) zorg! Het is 

erg belangrijk dat iedereen die zich bezighoudt met de lever 

zich thuis voelt in onze vereniging. Wij willen dit continu sti-

muleren en onze veelzijdige identiteit bewaken. Activiteiten in 

dit kader zijn de werkgroepen die door de NVH ondersteund 

worden en bijvoorbeeld de Dutch Liver Week en de Dutch 

Liver Retreat.

Eind juni vond de Dutch Liver Week plaats in het Mövenpick 

Hotel in Amsterdam. Sinds 2009 bestaat  dit in het huidige 

format en ook dit keer was het succesvol. De evaluaties lieten 

zien dat de verschillende onderdelen erg gewaardeerd werden 

door de Nederlandse en Belgische deelnemers.

Op 8 oktober kunt u bij het najaarscongres in Veldhoven in 

de ochtend tijdens het klinisch NVH symposium alles horen 

over nieuwe ontwikkelingen bij cholestatische leverziekten en 

levertransplantatie. Het NVH symposium zal ook kans bieden 

voor jonge onderzoekers hun data te presenteren. Zo strijden 

auteurs van de drie hoogst gewaardeerde klinische publicaties 

van NVH leden 2014/2015 voor de klinische NVH prijs 2015 

en worden de best scorende klinische abstracts gepresenteerd. 

In de middag zal middels 23 geselecteerde presentaties een 

overzicht ontstaan van de actuele onderzoeksactiviteiten op 

het gebied van de klinische hepatologie in ons land. 

Voor 15 en 16 oktober staat de Dutch Liver Retreat 2015 in 

Spier op het programma en u kunt zich hiervoor aanmelden 

tot 1 september. Dit wordt alweer de zesde editie. Evaluatie 

vorig jaar liet zien dat de vaste onderdelen, zoals het (weten-

schappelijk) speeddaten, nog steeds goed bevallen. We kijken 

o.a. uit naar de keynote lecture, dit jaar verzorgt door prof. dr. 

Bert Groen.

Hoe staat het met het profiel van leveronderzoek in Neder-

land? Vaste rubriek in dit blad is Lever van eigen bodem, 

waaruit onverminderd blijkt dat hepatologische onderzoek 

in Nederland het internationaal erg goed doet. Kijkt u vooral 

welke groepen dit keer hun mooie bevindingen hebben weten 

te publiceren in de internationale vakbladen. Maar hoe staan 

we nationaal? We benadrukken bij nationale geldschieters het 

belang van meer funding voor leveronderzoek. We hebben u 

geattendeerd op de mogelijkheid wetenschappelijke vragen 

rondom de lever aan te dragen bij de Nationale Wetenschapsa-

genda, en houden dit initiatief voor u in de gaten. Een mooi 

initiatief van de NVMDL is om na te gaan waar vanuit de 

klinische zorg/kwaliteitsbewaking behoefte is qua onderzoek. 

Een uitnodiging om uw mening te geven over kennishiaten is 

ook naar alle NVH leden gestuurd (e-mail 22 juni). We kijken 

(ook samen met de NVGE) of dit leuke initiatief breder is te 

trekken en mogelijk ook meer basaal onderzoek kan omvatten. 

We houden u op de hoogte. 

Vriendelijke groeten,

Stan van de Graaf, secretaris NVH
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Geachte lezer,

■  1 OKTOBER 2015
Nationale Hepatitis Dag 2015

Locatie: Beurs van Berlage, Amsterdam

Website: http://www.virology-education.

nl/event/aankomende-bijeenkomsten/

nationale-hepatitis-dag-2015/

■  7 OKTOBER 2015  
Cursorisch onderwijs in Maag-Darm-

Leverziekten

Locatie: Conference Center NH Konings-

hof te Veldhoven

Inlichtingen: Secretariaat NVMDL,

Postbus 657 - 2003 RR Haarlem

Tel.: 023 - 551 3016

Inlichtingen via het secretariaat

E-mail: congres@mdl.nl

■  8 - 9 OKTOBER 2015
Najaarscongres Nederlandse Verenigin-

gen voor Gastroenterologie en Hepato-

logie

Locatie: NH Koningshof te Veldhoven

Inlichtingen: Secretariaat NVGE,

Postbus 657 - 2003 RR Haarlem

Tel.: 023 - 551 3016

E-mail: congres@nvge.nl

■  15 - 16 OKTOBER 2015
Dutch Liver Retreat (DLR)

Locatie: Kasteel Schortinghuis, Spier

Inlichtingen: Secretariaat NVH,

Postbus 657 - 2003 RR Haarlem

Tel.: 023 - 551 3016

E-mail: secretariaat@nvh.nl

■  13 - 17 NOVEMBER 2015
AASLD 2015

Locatie: San Francisco, CA, USA

Website: www.aasld.org

■  16 MAART 2016  
Cursorisch onderwijs in Maag-Darm-

Leverziekten

Locatie: Conference Center NH Konings-

hof te Veldhoven

Inlichtingen: Secretariaat NVMDL,

Postbus 657 - 2003 RR Haarlem

Tel.: 023 - 551 3016

Inlichtingen via het secretariaat

E-mail: congres@mdl.nl 

■  17 - 18 MAART 2016  
Voorjaarsvergadering Nederlandse 

Verenigingen voor Gastroenterologie

Locatie: Conference Center 

NH Koningshof te Veldhoven

Inlichtingen: Secretariaat NVGE,

Postbus 657 - 2003 RR Haarlem

Tel.: 023 - 551 3016

E-mail: congres@nvge.nl 

■  13 - 17 APRIL 2016  
The International Liver Congress 2016 

(ILC 2016)

Locatie: Barcelona

Website: https://ilc-congress.eu 

■  21 - 24 MEI 2016 
Digestive Disease Week

Locatie: San Diego, CA

Website: www.ddw.org
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I n juni jl. vond de Dutch Liver Week 2015 op een 

vertrouwde locatie plaats: het Mövenpick Hotel te 

Amsterdam, voor de vierde maal georganiseerd in 

samenwerking met de Vlaamse Universiteiten.  

De echocursus werd met 30 deelnemers uit Nederland 

en Vlaanderen goed bezocht. Er was veel enthou siasme, 

de deelnemers en docenten gingen nog tot in de avond 

door met oefenen op de echosimulatoren.

De cursus klinische hepatologie trok gemiddeld 70 deelne-

mers per dag. De evaluatie gaf te zien dat de inhoud van 

het programma, de uitvoering en organisatie, catering en 

bereikbaarheid gemiddeld een 8 en hoger scoorden. Er was 

ook ruimte voor ontspanning: Nederlandse en Vlaamse aios 

maakten een rondvaart door de grachten van Amsterdam 

en streken daarna voor een informeel diner neer bij Film-

museum Eye aan het IJ.

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde DLW 2015!

 

Namens de organisatiecommissie,

Minneke Coenraad

Marie Jose van Gijtenbeek

Dutch Liver Retreat 2015 

Terugblik DLW 2015

The Netherlands Association for the Study of the Liver is very 
happy to announce the 6th Dutch Liver Retreat (DLR), a 2-day 
meeting for all basic scientists with a special interest in the liver. 
	
The	Goals	
1. Networking;	meet	your	fellow	Liver	scientists	working	at	

Dutch	Institutes.	
2. Discussions;	discover	common	research	interests.		
3. Faster/better/nicer	together;	initiate	novel	

collaborations.	
	
The	Means	
1.	 PhDs	and	post‐docs	present	their	research	ideas	and	

latest	(unpublished)	data.	
2.	 PIs	uncover	their	main	research	lines.	
3.		 Scientific	speed‐dating.	
4.		 An	informal	meeting	in	a	nice	setting.		
	
	
This year, Prof. dr. Bert Groen is the key-note speaker, and will 
give an overview on his work on Thursday evening. All liver 
scientists will receive this mailing and it may be passed to any 
other researchers with hepatological interest. The DLR scientific 
program aims to cover all aspects of basic liver research 
performed in the Netherlands. 

We look forward to meet you again at an exciting DLR. 

Dutch	Liver	Retreat	2015	

Date		 15	&	16	October	2015	
Location	 Kasteel	Schortinghuis,	Spier		
Costs	 €	50,‐	incl.	shared	hotel	room;	
	 €	80,‐	for	single	hotel	room.	
	
	
	
	
Registration	deadline:	
September	1st	2015	
	
	
	
More	Info:	
Secretariaat@nvh.nl	
	
	
	
	
	
DLR	Organisation:	
	
Stan	van	de	Graaf	(AMC)	
Sven	van	IJzendoorn	(UMCG)	
Ronit	Shiri‐Sverdlov	(MUMC)	
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EN Nederlandse Leverpatiënten Vereniging 

(NLV): op de bres voor alle leverziekten

De NLV zet zich in voor 
mensen met een leverziekte 
en de mensen om hun heen. 
Zo worden er bijeenkomsten 
met experts georganiseerd, 
contacten tot stand gebracht 
tussen leden om ervaringen 
te delen, onafhankelijke 
voorlichting gegeven en zeker 
ook de belangen behartigt. 
De NLV maakt meer dan ooit 
deel uit van de zorgtriade: 
zorgverleners-overheid-
patiënten. 

De NLV trekt graag samen op 

in wetenschappelijk onder-

zoek en projecten. De kracht 

van de NLV ligt in het leveren van het 

patiëntenperspectief. Zo neemt de NLV 

deel aan projecten, soms vanuit de 

hoek van patiëntenorganisaties en de 

overheid, soms zijn het initiatieven van 

artsen. Zo zijn wij penvoerder van de 

pijler Bewustwording in het landelijk 

BIBHEP-programma (hepatitis) van 

prof.dr. Solko Schalm. Hiertoe heeft de 

NLV een grote subsidie van het Inno-

vatiefonds ontvangen. Naast hepatitis 

komt er de komende jaren meer aan-

dacht voor NAFLD. Uiteraard nemen 

ook de zeldzame leveraandoeningen 

een centrale plaats in. Van Alagille tot 

en met Wilson: de NLV heeft van alle 

leverziekten leden in haar bestand. 

Van sommige aandoeningen zijn er 

werkgroepen en van de hele zeldzame 

aandoeningen contactpersonen. Samen 

met hen wordt het beleid gevoed.  

Met input van haar achterban probeert 

de NLV helder te krijgen welke onder-

werpen voor leverpatiënten belangrijk 

zijn. Dit kan gaan over de toelating van 

nieuwe geneesmiddelen, of de lobby om 

deze vergoed te krijgen in het basisver-

zekeringspakket. Er is grote behoefte 

aan meer aandacht voor de thema’s jeuk 

en vermoeidheid. Verder zorgt de NLV 

ervoor dat middels haar website, de 

nieuwsbrief en het kwartaalblad NLVisie 

de achterban op de hoogte blijft van 

wetenswaardigheden, de organisatie om 

het hebben van een (zeldzame) lever-

ziekte en ontwikkelingen ten aanzien 

van de zorg. Maar ook ervaringsverha-

len hebben een belangrijke plaats. 

De NLV stimuleert wetenschappelijk 

onderzoek en werkt graag mee. In NL-

Visie en op de website publiceren graag 

over het onderzoek en de resultaten. 

Maar ook als er respondenten gezocht 

moeten worden, dan werkt de NLV 

graag mee. 

Bij de belangenbehartiging trekt de NLV 

graag op met andere patiëntenorga-

nisaties en/of beroepsorganisaties. Zo 

zorgt de NLV dat zij betrokken is bij alle 

belangrijke gremia waar besluitvorming 

plaatsvindt over de zorg van leverziek-

ten. Dit kan zijn bij de overheid, het 

Zorginstituut Nederland, beroepsorga-

nisaties en de farmaceutische industrie. 

Gelukkig wordt de NLV steeds vaker als 

partner gevonden. Als dit niet het geval 

is, dat bieden wij ons zelf wel aan. 

Zoals elke patiëntenorganisatie, moet 

de NLV keuzes maken in haar activi-

teiten. Financiële redenen liggen hier 

aan ten grondslag. De laatste jaren is 

de subsidie van de overheid (fonds 

PGO), sterk afgebouwd. Gelukkig lukt 

het ons met deze subsidie, samen met 

de inkomsten van leden en donateurs 

en sponsoring van de farmaceutische 

industrie vooralsnog om het hoofd 

boven water te houden. Vele organisa-

ties hebben geen professionele krach-

ten meer en hebben hun activiteiten 

drastisch moeten minderen. Dit gaat ten 

koste van de kwaliteit van de producten 

van patiëntenorganisaties en dat is een 

slechte ontwikkeling. De NLV redt het 

nog, maar moet ook zeer kritisch zijn in 

de uitgaven voor haar leden. Het aantal 

leden is daarbij van groot belang. 

Als je kijkt naar het aantal leden, circa 

2000, en het aantal mensen met een 

leverziekte, dan is de verhouding niet 

sterk. Vaak merken we dat ook zorgver-

leners als artsen en verpleegkundigen 

en leveronderzoekers de weg naar de 

NLV niet kennen. Dat is jammer, want 

de NLV betekent veel voor de pati-

enten met een leverziekte. NLV leden 

ontvangen voor € 30,00 per kalenderjaar 

onafhankelijke informatie, uitnodigin-

gen voor bijeenkomsten en workshops 

met diverse thema’s laatste nieuws en 

achtergronden via digitale nieuwsbrie-

ven en het kwartaalblad NLVisie. Het 

zou bijzonder helpen wanneer de zorg-

professionals onder de NVH leden hun 

patiënten zouden wijzen op het bestaan 

van de NLV.        

José Willemse,

Verenigingscoördinator Nederlandse 

Leverpatiënten Vereniging

www.leverpatientenvereniging.nl 
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HOE GAAT HET EIGENLIJK MET...?

Liver fibrosis is the result of many 

pathological conditions such as 

viral hepatitis, alcoholic liver 

disease (ALD) and fatty liver disease 

(steatosis), is the growing cause of 

mortality worldwide. Currently, there is 

no clinically-approved therapy available 

for the treatment of this disease. Hepa-

tic stellate cells (HSCs) are the key cell 

types that strongly contribute to the pa-

thogenesis of liver fibrosis. Hepatocel-

lular damage owing to liver injury leads 

to release of pro-fibrotic factors from 

infiltrated inflammatory cells especially 

macrophages resulting in activation 

of hepatic stellate cells (HSCs). Upon 

activation, HSCs undergo characteristic 

morphological and functional changes, 

and are transformed into proliferative 

and contractile ECM-producing myofi-

broblasts. 

During my PhD research, in the group 

of Prof. Klaas Poelstra, we specifically 

targeted the key fibrogenic cells, hepatic 

stellate cells in fibrotic livers using a tar-

get receptor PDGFβR (Platelet derived 

growth factor receptor beta). PDGFβR 

receptor was found to be highly and 

exclusively expressed on HSCs during 

fibrosis as compared to normal livers 

and other hepatic cell types. We utilized 

novel mono and dimeric cyclic peptides 

against PDGFβR and conjugated to an 

anti-fibrotic cytokine Interferon gamma 

(IFNγ) via PEG. The novel designed 

PDGFR-targeted IFNγ showed HSC-

specific localization and ameliorated 

fibrogenesis in vitro and in vivo in 

early and advanced liver fibrosis mouse 

models. As compared to pegylated IFNγ 
or free IFNγ, this novel construct was 

endowed with improved therapeutic 

efficacy and reduced systemic effects 

(1). Furthermore, PDGFβR-targeted 

delivery of IFNγ to cancer associated 

fibroblasts (CAFs) and pericytes resulted 

in the inhibition of tumor growth 

and angiogenesis in vivo in mice (2). 

We extended this research further by 

preparing clinically-relevant thera-

peutic by conjugating PDGFR-specific 

dimeric peptide with a signaling moiety 

of IFNγ (mimetic IFNγ) that lack the 

IFNγ receptor binding domain while 

retaining IFNγ anti-fibrotic effects. This 

miniaturized construct induced potent 

anti-fibrotic effects without inducing 

IFNγ-mediated inflammatory effects 

(3). These constructs were also produ-

ced in E.coli as recombinant proteins 

and peptides to facilitate pharmaceutical 

utilization. This project led to a novel 

approach to reverse chronic diseases 

without inducing adverse effects. These 

compounds were also been evaluated 

in kidney fibrosis models and showed 

potential therapeutic effects (4) sugges-

ting that this targeted approach could 

be beneficial for the different fibrotic 

diseases including idiopathic pulmonary 

fibrosis. 

To pursue further, I received EASL Shei-

la Sherlock research fellowship for my 

postdoctoral research to study the role 

of hepatic stellate cells in Hepatitis C-

induced fibrogenesis at Karolinska Insti-

tute, Sweden. Liver disease attributable 

to HCV currently represents the main 

indication for liver transplantation. Pro-

gression to chronic Hepatitis C occurs 

in most people acutely infected (55% to 

86%) with HCV, and persistent infec-

tion is an important cause of cirrhosis, 

end-stage liver disease and hepatocel-

lular carcinoma. During my postdoc, I 

aimed to understand the involvement 

of HCV non-structural protein 3/4A 

(NS3/4A) and key cell types (hepatic 

stellate cells and macrophages) in the 

progression of fibrosis. Different stages 

of fibrosis (acute, intermediate and 

chronic) were induced in HCV-transge-

nic (Tg) and wild-type mice following 

treatment with carbon tetrachloride 

(CCl4). We found that during the acute 

Lees verder op pagina 9.

PSC Patients Europe: 
To Be a Part of the Solution!

De missie is duidelijk: 

To Provide Support to the European 

Primary Sclerosing Cholangitis Com-

munity

De meeste groepen PSC patiënten in 

de Europese landen zijn per land te 

klein en/of niet georganiseerd om een 

invloedrijke schaal en massa te hebben. 

Aangezien onderzoek veelal plaats vindt 

in Europese samenwerkingsverbanden, 

vraagt dit om een tegenhanger van 

patiënten belangenbehartiging in on-

derzoeksconsortia op Europees niveau. 

Onze ambitie is een kwalitatieve en 

representatieve inbreng van patiënten-

perspectief in Europees onderzoek naar 

PSC te kunnen leveren, in het belang 

van alle PSC patiënten en onderzoekers. 

Daarbij worden de specifieke aan-

dachtpunten voor deelgroepen van de 

PSC patiënten, zoals PSC overlap met 

andere ziekten, kinderen met PSC en 

PSC-getransplanteerden, expliciet mee-

genomen. Bovendien vraagt serieuze 

fundraising voor bijv. PSC onderzoek 

een Europese aanpak. 

Internationale PSC consortia 
PSC Patients Europe zet in op vertegen-

woordiging van het patiëntenperspectief 

bij m.n. deelname aan onderzoekscon-

sortia specifiek voor PSC en bij bijvoor-

beeld de erkenning van expertisecentra 

voor PSC en het European Reference 

Network (ERN). Rechtstreekse in-

breng van (inter)nationale patiënten is 

gegarandeerd en onderzoekers maken 

hierdoor meer kans op toekenning van 

gelden voor onderzoeksvoorstellen. Het 

inzichtelijk krijgen van de behoeften 

van artsen, onderzoekers, farmaceuten 

en andere stakeholders staat hoog op de 

agenda. Hierop willen we goed inspelen, 

waardoor onderzoek o.a. versneld kan 

worden. Dit biedt meer kans op on-

derzoek naar genezing van en kwaliteit 

van leven met PSC, onze belangrijkste 

drijfveer. PSCPE zit al aan tafel bij o.a. 

VWS, EZ, CCMO en ZonMw en is reeds 

deelnemer aan enkele grote internatio-

nale PSC consortia. Het bestuur is van 

mening dat deze aanpak ook de kans op 

(EU) research funding aanzienlijk zal 

vergroten. 

Internationaal kennis delen
Een andere belangrijk doel van PSCPE is 

het streven naar toegankelijke informa-

tie en laagdrempelig lotgenotencontact 

voor PSC patiënten in de eigen moeder-

taal. In sommige landen is de organisa-

tiegraad en informatievoorziening gro-

ter dan in andere landen. PSCPE werkt 

samen met belangenbehartigers op 

nationaal niveau (‘National Liaisons’) 

en ondersteunt d.m.v. kennisdeling ini-

tiatiefnemers in landen waar (nog) geen 

patiëntenorganisatie actief is in het op-

zetten daarvan. PSCPE heeft inmiddels 

in diverse Europese landen contacten 

met patiënten en patiëntenorganisaties. 

Men maakt daarbij maximaal gebruik 

van de mogelijkheden om mensen via de 

digitale snelweg te bereiken.

Het eerste patiëntvriendelijke artikel dat 

PSCPE online beschikbaar maakte, over 

het epidemiologisch PSC onderzoek van 

het AMC, ging binnen 24 uur ‘viraal’ 

en werd de eerste week maar liefst 1.000 

maal wereldwijd gelezen. Het tweede 

artikel, over Phase II Nor-urso, overtrof 

deze getallen, heel bemoedigend. On-

dertussen zijn de copyright-fee artikelen 

online (www.pscpatientseurope.org/ar-

ticles.html) beschikbaar in 8 talen, waar-

onder Russisch, Zweeds en Hebreeuws. 

“As long as there’s no cure, hope is the 

best we have” en daarom is het van 

belang dat patiënten inzicht hebben in 

lopend PSC onderzoek, dat vaak achter 

de schermen gaande is. Daarnaast heeft 

iedere internationale vrijwilliger toegang 

tot de gezamenlijk Cloud, waar men 

24/7 thematisch opgebouwde, correcte 

informatie tot de beschikking heeft. 

Een ander praktische voorbeeld van 

kennisdeling: in Nederland ontwikkelt 

PSCPE samen met de VSOP in Neder-

land een huisartsen brochure over PSC. 

Hiermee verkrijgt de huisarts (en andere 

eerstelijns zorgprofessionals) handvat-

ten voor de behandeling en begeleiding 

van patiënten en zijn naasten. Voor de 

inhoud raadplegen we ook de achter-

ban, onder andere d.m.v. een online 

enquête. En we kijken in hoeverre er een 

aanvulling gewenst is voor kinderen met 

PSC. Daarnaast voeren we parallel een 

soortgelijk project met onze National 

Liaisons in andere Europese landen. 

Deze project aanpak zorgt er voor dat 

er in relatief korte tijd voor weinig geld 

goede PSC informatie in diverse talen 

beschikbaar is.

Wat kunnen u en PSC Patients 
Europe voor elkaar betekenen?
Bent u geïnteresseerd om samen met 

PSC Patients Europe te werken aan de 

genezing van PSC en de kwaliteit van 

leven met PSC, dan horen Marleen 

Kaatee (voorzitter) en Baukje Coppens 

(penningmeester) graag van u via 

info@PSCPatientsEurope.org. PSC  

Patients Europe heeft de ANBI status. 

www.PSCPatientsEurope.org 

PSC Patients Europe is een ‘nieuwe stijl’ patiënten organisatie; een pan-Europees ziekte-specifieke 
stichting, dikwijls aanvullend op de reeds bestaande, vaak orgaan-gebaseerde nationale patiënten 
organisaties, zoals leverpatiënten verenigingen. PSC Patients Europe (PSCPE) is opgericht in november 
2014 daar het voor de initiatiefnemers duidelijk is dat met name de belangenbehartiging, fondsenwerving 
en patiëntenparticipatie van de zeldzame ziekte PSC op Europees niveau moet worden opgepakt. 
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and intermediate phase of fibrosis in 

HCV-transgenic mice, NS3/4A contri-

buted to increased fibrosis progression 

with increased stellate cells activation. In 

contrast, during chronic liver injury: (a) 

slow fibrosis progression, (b) dampened 

inflammation with increased number 

of M2 phenotypic suppressive macro-

phages, and (c) increased hepatocyte 

proliferation and decreased apoptosis 

were observed demonstrating the role of 

HCV NS3/4A in inflammation, fibrosis 

progression, viral persistence and liver 

regeneration (5). Furthermore, we 

analysed the novel role of regulatory T 

cells in the progression of chronic HCV 

infection (publication in progress). 

Studying the intriguing roles of hepatic 

stellate cells and macrophages in liver 

fibrogenesis during all these years 

fascinated me and I started research 

on the development of novel targeted 

therapeutics selectively for HSCs and 

macrophages for the resolution of liver 

diseases. Specific signaling pathways 

e.g Notch, Wnt and hedgehog regu-

late multiple cellular functions and 

intracellular processes within the cells. 

The drugs targeting specific signaling 

pathways at different cellular levels can 

be potentially effective as therapeutics. 

However, their exposure to the healthy 

tissues can be detrimental and can lead 

to the multiple side effects. Therefore, 

targeting of these potent drugs specifi-

cally to the disease-inducing cells can 

be a promising therapeutic approach. 

In 2014, I received prestigious VENI 

grant (ZonMw, NWO) to pursue liver 

targeted research in MIRA institute, 

University of Twente. 

The overall aim of the project is “to 

develop novel targeted therapeutics 

using nanocarriers to selectively target 

different drugs to the key cell types in 

liver for the treatment of liver fibrosis”. 

HSCs, inflammatory cells and their 

interplay plays a crucial role in the 

pathogenesis of liver fibrosis therefore 

targeted therapies modulating these 

cell types are highly innovative and 

challenging. With this advancement, we 

can treat different diseases featuring the 

similar phenotype e.g. lung and kidney 

fibrosis, tumors and different inflamma-

tory diseases like atherosclerosis.

Vervolg van pagina 7.

Verkorte productinformatie Viekirax®  (januari 2015) 
Naam en samenstelling: Viekirax 12,5 mg / 75 mg / 50 mg fi lmomhulde tabletten. Elke fi lmomhulde tablet bevat 12,5 mg ombitasvir, 
75 mg paritaprevir en 50 mg ritonavir. Indicaties: Viekirax is geïndiceerd in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van 
chronische hepatitis C (CHC) bij volwassenen. Dosering en wijze van toediening: De aanbevolen orale dosering van Viekirax is eenmaal 
daags twee tabletten 12,5 mg/75 mg/50 mg met voedsel. De veiligheid en werkzaamheid van Viekirax zijn vastgesteld als Viekirax in combinatie 
met Exviera en/of ribavirine wordt gebruikt. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor (één van) de hulpstof(fen). 
Patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C). Geneesmiddelen die ethinylestradiol bevatten. Geneesmiddelen die voor de 
klaring sterk afhankelijk zijn van CYP3A, zoals: alfuzosinehydrochloride, amiodaron, astemizol, terfenadine, cisapride, colchicine bij patiënten 
met nier- of leverfunctiestoornissen, ergotamine, dihydro-ergotamine, ergonovine, methylergometrine, fusidinezuur, lovastatine, simvastatine, 
atorvastatine, oraal midazolam, triazolam, pimozide, quetiapine, kinidine, salmeterol, sildenafi l (indien gebruikt voor de behandeling van 
pulmonale arteriële hypertensie), ticagrelor. Geneesmiddelen die sterke of matige enzym-inductoren zijn, zoals: carbamazepine, fenytoïne, 
fenobarbital, efavirenz, nevirapine, etravirine, enzalutamide, mitotaan, rifampicine, sint-janskruid (Hypericum perforatum). Geneesmiddelen 
die sterke CYP3A4-remmers zijn, zoals: cobicistat, indinavir, lopinavir/ritonavir, saquinavir, tipranavir, itraconazol, ketoconazol, posaconazol, 
voriconazol, claritromycine, telitromycine, conivaptan. Waarschuwingen: Viekirax wordt niet aanbevolen voor toediening als monotherapie 
en moet worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van hepatitis C-infecties. De veiligheid en 
werkzaamheid van Viekirax bij patiënten met HCV-genotype 2, 3, 5 en 6 zijn niet vastgesteld, Viekirax mag derhalve niet gebruikt worden bij 
de behandeling van patiënten die met deze genotypes geïnfecteerd zijn. De gelijktijdige toediening van Viekirax met andere antivirale middelen 
is niet onderzocht en kan derhalve niet worden aanbevolen. Als Viekirax in combinatie met ribavirine wordt gebruikt, moeten zowel vrouwen 
die zwanger kunnen worden als hun partners beiden een effectieve vorm van anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling en gedurende 
6 maanden na beëindiging van de behandeling. Patiënten die geneesmiddelen gebruiken die ethinylestradiol moeten op een alternatieve 
vorm van anticonceptie overschakelen voordat er met de behandeling met Viekirax en dasabuvir wordt gestart. Aan patiënten dient duidelijk 
gemaakt te worden dat zij alert dienen te zijn op vroege verschijnselen van leverontsteking, zoals vermoeidheid, zwakte, een gebrek aan 
eetlust, misselijkheid en braken, maar ook op latere verschijnselen zoals geelzucht en verkleuring van de ontlasting. Zij dienen onmiddellijk 
een arts te raadplegen als zich dergelijke symptomen voordoen aangezien verhoogde ALAT-waarden, hoewel asymptomatisch, in verband 
worden gebracht bij gebruik van Viekirax en dasabuvir. Deze verhoogde ALAT-waarden kwamen signifi cant vaker voor bij de subgroep patiënten 
die geneesmiddelen gebruikten die ethinylestradiol bevatten. Routinematige controle van de leverenzymen is niet nodig. Voorzichtigheid is 
geboden bij toediening van Viekirax met fl uticason of andere glucocorticoïden die gemetaboliseerd worden door CYP3A4 en colchicine. Men 
beveelt patiënten met een normale nier- en leverfunctie die een behandeling met Viekirax met of zonder dasabuvir nodig hebben, aan de dosis 
colchicine te verlagen of de behandeling met colchicine te onderbreken. Gebruik met statines zoals rosuvastatine, pitavastatine en fl uvastatine. 
Een lage doses ritonavir, dat een bestanddeel vormt van de vaste dosiscombinatie van Viekirax, kan proteaseremmerresistentie induceren bij 
patiënten met een gelijktijdige HIV-infectie zonder voortgezette antiretrovirale therapie. Patiënten met een gelijktijdige HIV-infectie die geen 
suppressieve antiretrovirale therapie krijgen, mogen derhalve niet met Viekirax worden behandeld. Bij het instellen van de behandeling bij 
patiënten met een gelijktijdige HIV-infectie dient zorgvuldig te worden gekeken naar mogelijke geneesmiddeleninteracties. Atazanavir kan in 
combinatie met Viekirax en dasabuvir worden gebruikt mits het op hetzelfde moment en zonder ritonavir wordt toegediend. De combinatie 
brengt een verhoogd risico op hyperbilirubinemie (waaronder oculaire icterus) met zich mee, met name als ribavirine onderdeel uitmaakt van 
het hepatitis C-regime. Als er geen sprake is van uitgebreide proteaseremmerresistentie (verlaagde blootstelling aan darunavir) kan darunavir, 
in een dosering van eenmaal daags 800 mg worden gebruikt mits het op hetzelfde moment wordt toegediend als Viekirax en zonder ritonavir. 
Rilpivirine dient uiterst voorzichtig te worden gebruikt waarbij er regelmatige ECG-controles dienen plaats te vinden aangezien de blootstelling 
aan rilpivirine substantieel is verhoogd (drievoudig) als rilpivirine in combinatie met dasabuvir en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir wordt 
gebruikt. Er is een mogelijkheid van een verlenging van het QT-interval. De blootstelling aan rilpivirine kan zelfs nog verder toenemen als er 
een HIV-proteaseremmer wordt toegevoegd (atazanavir, darunavir), dit wordt niet aanbevolen. De veiligheid en werkzaamheid van Viekirax 
zijn niet vastgesteld bij met HCV-geïnfecteerde patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh B); op basis van farmacokinetische 
studies lijkt er echter geen dosisaanpassing vereist te zijn. Viekirax is gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis 
(Child-Pugh C). De veiligheid en werkzaamheid van Viekirax zijn niet vastgesteld bij patiënten met een gelijktijdige infectie met HCV/HBV, bij 
kinderen en bij adolescenten onder de 18 jaar. Interacties: Zie tabel 2 in de volledige SmPC voor een overzicht van geneesmiddelen waarmee 
een interactie bestaat. Werkingsmechanisme: Viekirax, indien gelijktijdig gebruikt met Exviera, combineert drie direct werkende antivirale 
middelen met verschillende werkingsmechanismen en niet-overlappende resistentieprofi elen om het HCV in meerdere fases van de virale 
levenscyclus te kunnen bestrijden. Paritaprevir is een remmer van HCV NS3/4A-protease dat noodzakelijk is voor de proteolytische splitsing van 
het HCV-gecodeerde polyproteïne. Ombitasvir is een remmer van HCV NS5A. Ritonavir is een CYP3A-remmer die de systemische blootstelling 
aan het CYP3A-substraat paritaprevir verhoogt. Bijwerkingen die zijn vastgesteld met Viekirax in combinatie met dasabuvir+ of 
dasabuvir en ribavirine*: Zeer vaak (≥1/10) komen voor: slapeloosheid*, misselijkheid*, jeuk*, asthenie*, vermoeidheid*. Vaak (≥1/100, 
<1/10) komen voor: anemie*, jeuk+. Farmacotherapeutische groep: nog niet vastgesteld. Afl everstatus: U.R. Registratienummer: 
EU/1/14/982/001 Registratiehouder: AbbVie Ltd., Maidenhead, SL6 4XE, Verenigd Koninkrijk. Neem voor vragen contact op met de 
lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder: AbbVie B.V., Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp. Telefoonnummer: 088 322 2843.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau 
(http://www.ema.europa.eu).

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden bij Nederlands Bijwerkingen 
Centrum Lareb, website: www.lareb.nl of bij AbbVie B.V. tel: 088 322 2961, e-mail: pv.ho.nl@abbvie.com
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Verkorte productinformatie Exviera®  (januari 2015) 
Naam en samenstelling: Exviera 250 mg fi lmomhulde tabletten. Elke fi lmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat). 
Indicaties: Exviera is geïndiceerd in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van chronische hepatitis C (CHC) bij volwassenen. 
Dosering en wijze van toediening: De aanbevolen dosering van Exviera is 250 mg (één tablet) tweemaal daags (‘s ochtends en ‘s avonds). De 
veiligheid en werkzaamheid van Exviera zijn vastgesteld als Exviera in combinatie met ombitasvir/ paritaprevir /ritonavir wordt gebruikt, met of zonder 
ribavirine. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor (één van) de hulpstof(fen). Geneesmiddelen die ethinylestradiol 
bevatten. Sterke of matige enzym-inductoren, waaronder: carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital, efavirenz, nevirapine, etravirine, enzalutamide, 
mitotaan, rifampicine, sint-janskruid (Hypericum perforatum). Sterke CYP2C8-remmers, waaronder: gemfi brozil. Waarschuwingen: Exviera wordt 
niet aanbevolen voor toediening als monotherapie en moet worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van 
hepatitis C-infecties. Exviera dient niet te worden gebruikt voor de behandeling van patiënten die met andere genotypes geïnfecteerd zijn dan 
genotype 1. De gelijktijdige toediening van Exviera met andere antivirale middelen is niet onderzocht en kan derhalve niet worden aanbevolen. Als 
vrouwen die zwanger kunnen worden dasabuvir in combinatie met ribavirine gebruiken, moeten zowel zij als hun mannelijke partners beiden een 
effectieve vorm van anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling en gedurende 6 maanden na beëindiging van de behandeling. Patiënten die 
geneesmiddelen gebruiken die ethinylestradiol moeten op een alternatieve vorm van anticonceptie overschakelen voordat er met de behandeling met 
Exviera met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir wordt gestart. Aan patiënten dient duidelijk gemaakt te worden dat zij alert dienen te zijn op vroege 
verschijnselen van leverontsteking, zoals vermoeidheid, zwakte, een gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken, maar ook op latere verschijnselen 
zoals geelzucht en verkleuring van de ontlasting. Zij dienen onmiddellijk een arts te raadplegen als zich dergelijke symptomen voordoen aangezien 
verhoogde ALAT-waarden, hoewel asymptomatisch, in verband worden gebracht bij gebruik van dasabuvir en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Deze 
verhoogde ALAT-waarden kwamen signifi cant vaker voor bij de subgroep patiënten die geneesmiddelen gebruikten die ethinylestradiol bevatten. 
Routinematige controle van de leverenzymen is niet nodig. Gebruik met statines zoals rosuvastatine, pitavastatine en fl uvastatine. Exviera wordt 
aanbevolen in een combinatietherapie met paritaprevir/ombitasvir/ritonavir. Daarom moet bij het instellen van de behandeling bij patiënten met 
een gelijktijdige HIV-infectie zorgvuldig gekeken worden naar mogelijke geneesmiddeleninteracties aangezien ritonavir proteaseremmerresistentie 
kan induceren bij patiënten met een gelijktijdige HIV-infectie zonder voortgezette antiretrovirale therapie. Patiënten met een gelijktijdige HIV-infectie 
die geen suppressieve antiretrovirale therapie krijgen, mogen niet met dasabuvir worden behandeld. Atazanavir kan in combinatie met dasabuvir 
en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir worden gebruikt mits het op hetzelfde moment en zonder ritonavir wordt toegediend. De combinatie brengt 
een verhoogd risico op hyperbilirubinemie (waaronder oculaire icterus) met zich mee, met name als ribavirine onderdeel uitmaakt van het hepatitis 
C-regime. Als er geen sprake is van uitgebreide proteaseremmerresistentie (verlaagde blootstelling aan darunavir) kan darunavir, in een dosering van 
eenmaal daags 800 mg worden gebruikt mits het op hetzelfde moment wordt toegediend als ombitasvir/paritaprevir/ritonaviren en zonder ritonavir. 
Rilpivirine dient uiterst voorzichtig te worden gebruikt waarbij er regelmatige ECG-controles dienen plaats te vinden aangezien de blootstelling aan 
rilpivirine substantieel is verhoogd (drievoudig) als rilpivirine in combinatie met dasabuvir en ombitasvir/paritaprevir/ritonavir wordt gebruikt. Er is een 
mogelijkheid van een verlenging van het QT-interval. De blootstelling aan rilpivirine kan zelfs nog verder toenemen als er een HIV-proteaseremmer 
wordt toegevoegd (atazanavir, darunavir), dit wordt niet aanbevolen. De veiligheid en werkzaamheid van dasabuvir zijn niet vastgesteld bij met 
HCV-geïnfecteerde patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh B); op basis van farmacokinetische studies lijkt er echter geen do-
sisaanpassing vereist te zijn. Exviera mag niet gebruikt worden bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh C). De veiligheid en 
werkzaamheid van dasabuvir zijn niet vastgesteld bij patiënten met een gelijktijdige infectie met HCV/HBV, bij kinderen en bij adolescenten onder 
de 18 jaar. Exviera bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp-lactasedefi ciëntie of glucosegalac-
tosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Interacties: Zie tabel 2 in de volledige SmPC voor een overzicht van geneesmiddelen 
waarmee een interactie bestaat. Werkingsmechanisme: Exviera is een non-nucleoside remmer van het door het NS5B-gen gecodeerde RNA-
afhankelijke RNA-polymerase van HCV. Bijwerkingen die zijn vastgesteld met Exviera in combinatie met ombitasvir/paritaprevir/ri-
tonavir+ of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en ribavirine*: Zeer vaak (≥1/10) komen voor: slapeloosheid*, misselijkheid*, jeuk*, asthenie*, 
vermoeidheid*. Vaak (≥1/100, <1/10) komen voor: anemie*, jeuk+. Farmacotherapeutische groep: nog niet vastgesteld. Afl everstatus: U.R. 
Registratienummer: EU/1/14/983/001 Registratiehouder: AbbVie Ltd., Maidenhead, SL6 4XE, Verenigd Koninkrijk. Neem voor vragen contact 
op met de lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder: AbbVie B.V., Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp. Telefoonnummer: 088 322 2843.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden bij Nederlands Bijwerkingen Centrum 
Lareb, website: www.lareb.nl of bij AbbVie B.V. tel: 088 322 2961, e-mail: pv.ho.nl@abbvie.com

Referenties: 1. Viekirax® SmPC, AbbVie B.V. januari 2015; 2. Exviera® SmPC, AbbVie B.V. januari 2015; 3. Feld JJ, Kowdley KV, Coakley E, et 
al. Treatment of HCV with ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir with ribavirin. N Engl J Med 2014; 370(17):1594-1603; 4. Zeuzem S, Jacob-
son IM, Baykal T, et al. Retreatment of HCV with ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir with ribavirin. N Engl J Med 2014; 370(17):1604-1614; 
5. Poordad F, Hezode C, Trinh R, et al. ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir with ribavirin for hepatitis C with cirrhosis. N Engl J Med 2014; 
370(21):1973-1982; 6. Ferenci P, Bernstein D, Lalezari J, et al. PEARL-III Study; PEARL-IV Study ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir with 
or without ribavirin for HCV. N Engl J Med 2014; 370(21):1983-1992; 7. Andreone P, Colombo MG, Enejosa JV, et al. ABT-450, ritonavir, om-
bitasvir, and dasabuvir achieves 97% and 100% sustained virologic response with or without ribavirin in treatment-experienced patients 
with HCV genotype 1b infection. Gastroenterology 2014; 147(2):359-365; 8. Kwo PY, Mantry PS, Coakley E, et al. An interferon-free antiviral 
regimen for HCV after liver transplantation. N Engl J Med 2014 Dec 18;  371(25):2375-2382. 9. Sulkowski MS, Eron JJ, Wyles D, et al. Om-
bitasvir, paritaprevir co-dosed with ritonavir, dasabuvir, and ribavirin for hepatitis C in patients co-infected with HIV-1: a randomized trial. 
JAMA 2015 Mar; 313(12):1223-1231. 10. Hézode C, Asselah T, Reddy KR, et al. Ombitasvir plus paritaprevir plus ritonavir with or without ri-
bavirin in treatment-naive and treatment-experienced patients with genotype 4 chronic hepatitis C virus infection (PEARL-I): a randomi-
sed, open-label trial. Lancet 2015; Mar 30 [Epub ahead of print]. 11. Lalezari J, Sullivan JG, Varunok P, et al. Ombitasvir/paritaprevir/r and 
dasabuvir plus ribavirin in HCV genotype 1-infected patients on methadone or buprenorphine. J Hepatol. 2015 Apr 1 [Epub ahead of print].
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Een 5 jarige jongen 

werd opgenomen 

op onze verpleeg-

afdeling vanwege terug-

komst van klachten van 

zijn primaire leverziekte 

(icterus en jeuk), nadat 

hij twee jaar eerder een 

levertransplantatie had 

ondergaan (segment 2-3-

4, heart-beating donor) in 

verband met Progressieve 

Familiaire Intrahepatische 

Cholestase (PFIC) 2. PFIC 

2 berust op een deficiëntie van BSEP (ABCB11), het galzout-

transporteiwit op de canaliculaire membraan (zie figuur 1). 

Op 1 jarige leeftijd had hij eerst een partiële biliaire diversie 

ondergaan, maar na verloop van tijd ontstond desondanks 

progressieve jeuk, cholestase en cirrose. De levertransplanta-

tie en het post-transplantatie traject waren tot het moment 

van huidige presentatie ongecompliceerd verlopen.

De immunosuppressieve onderhoudsbehandeling bestond 

sinds de transplantatie uit tacrolimus en prednison (2 mg om 

de dag). Bij anamnese en laboratoriumcontroles waren er geen 

aanwijzingen voor therapieontrouw. Er was geen sprake van 

andere hepatotoxische (zelfzorg) medicatie of productenge-

bruik, noch van koorts, bijkomende symptomen of klachten 

of zieken in de omgeving. 

Aanvullend onderzoek toonde een “laag GGT (gamma 

glutamyltransferase) cholestase” (bilirubine totaal/direct 

241/ 215 µmol/l, GGT 14 U/l), licht verhoogde transamina-

sen (ASAT 77 U/l, ALAT 48 U/I) en een duidelijk verhoogde 

galzoutconcentratie (140 µmol/l). Parameters voor hepatische 

eiwitsynthese (albumine, PT) en detoxificatie (ammoniak) 

waren normaal. Infectieparameters (leukocytengetal, CRP en 

BSE) waren niet verhoogd. Virusserologie was negatief voor 

hepatotrope virussen. Echo doppler toonde een normale milt- 

en levergrootte en echogeniciteit met normale vasculaire flow 

profielen in vena portae, arteria hepatica en venae hepaticae. 

Onder werkdiagnose rejectie werd de tacrolimusdosering 

verhoogd (dalspiegels 10-12 µg/l), maar dit had nauwelijks tot 

geen effect op de cholestase. Het vervolgens afgenomen lever-

biopt toonde parenchymateuze cholestase zonder aanwijzin-

gen voor galwegpathologie, inflammatie, rejectie of vasculaire 

afwijkingen. Wel was enige sinusoïdiale en centrolobulaire 

fibrose zichtbaar, opnieuw zonder aanwijzingen voor rejectie. 

Differentiaal diagnostisch werd er op basis van het biopt ge-

dacht aan medicamenteus-toxische oorzaak of auto-immuun 

BSEP ziekte (AIBD). 

Aanvullend serologisch onderzoek toonde auto-antistoffen 

tegen BSEP aan (zie figuur 2) met een hoge titer (1:6400). 

Deze bevinding bevestigde de diagnose (post-transplantatie) 

auto-immuun BSEP ziekte. De immunosuppressieve behande-

ling werd fors geïntensiveerd: tacrolimus werd gecontinueerd 

in hoge dosering (dalspiegels 10-12 µg/l), in combinatie met 

1dd 20 mg prednison (1mg/kg/dag) en 1dd 50 mg azathiopri-

ne (2.5 mg/kg/dag). Deze behandeling, primair gericht op het 

verminderen van antilichaamproductie door de B-cellen, was 

zowel klinisch als biochemisch succesvol: binnen 4 weken was 

de jeuk verdwenen en de cholestase fors afgenomen, evenals 

de titer van de BSEP antistoffen (1:400). Na 10 weken behan-

deling waren de serumgalzout en bilirubineconcentratie vol-

ledig genormaliseerd. Vervolgens kon de immunosuppressieve 

medicatie geleidelijk worden verlaagd tot de onderhoudsdose-

ring, zonder klinisch of biochemisch recidief gedurende follow 

up tot momenteel 4 maanden. 

Bespreking
Progressieve Familiaire Intrahepatische Cholestase (PFIC) 

omvat een groep genetische cholestatische leverziekten. 

Er worden drie types PFIC onderscheiden, (type 1, 2 en 3) 

afhankelijk van het specifieke canaliculaire transporteiwit dat 

gemuteerd is (figuur 1). (Kubitz 2015) De meerderheid van 

de patiënten met PFIC presenteert zich op de kinderleeftijd. 

Afhankelijk van het type zijn de presenterende symptomen 

cholestase, ernstige jeuk, hepatosplenomegalie, diarree en/of 

groeivertraging. Typerend voor type PFIC 1 en 2 is de bioche-

misch ernstige cholestase met een lage GGT concentratie. De 

incidentie wordt geschat op 1-2/100.000 geboortes. 

PFIC 2/ BSEP deficiëntie wordt veroorzaakt door mutaties in 

het ABCB11 gen, welke codeert voor het canaliculaire galzout-

transporteiwit BSEP. Patiënten presenteren zich vaak met een 

laag GGT cholestase, maar soms ook (aanvankelijk) met een 

Benigne Recurrente Intrahepatische Cholestase (BRIC). The-

rapie is ondersteunend en gericht op behouden van een goede 

voedingstoestand en medicamenteuze bestrijding van de jeuk. 

Daarnaast is een partiële externe biliaire diversie bij een deel 

van de patiënten therapeutisch effectief, ter uitstel en moge-

lijk preventie van de indicatie tot levertransplantatie (Emond 

1995). PFIC 2 heeft als extra eigenschap een verhoogde kans 

op het ontwikkelen van hepatocellulair carcinoom op jonge 

leeftijd (Thompson 2006).

Na de levertransplantatie kan de primaire leverziekte terugko-

men bij PFIC 2 patiënten door het ontstaan van auto-antistof-

fen gericht tegen BSEP in de donorlever. Deze BSEP antistof-

fen ontstaan waarschijnlijk door humorale afweer tegen het 

BSEP eiwit in de getransplanteerde lever waarvoor de patiënt 

door de primaire deficiëntie geen tolerantie heeft opgebouwd. 

In tegenstelling tot de volwassenen populatie, is bij kinderen 

de terugkomst van een primaire leverziekte na transplantatie 

zeldzaam. Voor de kinderen met PFIC2 is de incidentie ondui-

delijk; in de literatuur zijn vooralsnog 12 patiënten beschreven 

met auto-immuun BSEP ziekte (Kubitz 2015). De diagnostiek 

naar auto-immuun BSEP ziekte bestaat uit het aantonen van 

antistoffen in serum, door middel van Western blot, of door 

immunohistochemie. De ziekte activiteit kan met titerbepalin-

gen gevolgd worden.

Het klinisch beloop van auto-immuun BSEP ziekte varieert, 

maar bij niet-tijdige behandeling is meermalen een pro-

gressieve en irreversibele achteruitgang van de leverfunctie 

beschreven. De behandeling bestaat uit intensivering van de 

immuunsuppressie, zo nodig aangevuld met rituximab en/

of plasmaferese. In zeldzame gevallen is een retransplantatie 

noodzakelijk, waarbij echter opnieuw het risico op recidief 

bestaat (Kubitz 2015).  

Dr. Hubert van der Doef, kinderarts-fellow kinderMDL UMCG

Dr. Nicolette Moes, kinderarts-fellow kinderMDL, UMCG

Dr. Annechien Lambeck, medisch immunoloog, UMCG

Prof. dr. Klaas-Nico Faber, biochemicus, UMCG

Dr. Annette S.H. Gouw, patholoog, UMCG

Prof. dr. Henkjan J. Verkade, kinderarts-MDL, UMCG

Figuur 1.

Canaliculaire galzouttransporters die betrokken zijn bij Progressieve 

Familiaire Intrahepatische Cholestase type 1-3; A: FIC1 handhaaft de 

asymmetrie van aminofosfolipiden over de bilaag van de canaliculaire 

membraan, BSEP zorgt voor het galzouttransport over de canalicu-

laire membraan en MDR 3 transporteert fosfatidylcholine over de 

canaliculaire membraan, B: PFIC1, 2 en 3 ontstaan door functionele 

defecten in FIC1, BSEP en MDR 3 respectievelijk (Jacquemin 2012). 

Figuur 2.

BSEP specifieke antistoffen in het serum van de patiënt met auto-

immuun BSEP ziekte (Western Blot met behulp van gekloneerd BSEP 

eiwit). In het serum van voor de transplantatie (blot nummer 1) zijn 

er geen antistoffen te zien, 1 jaar na de transplantatie (blot nummer 

2) is er enige aankleuring (blauwe pijl) en 2 jaar na transplantatie 

(blot nummer 3) is er een veel duidelijkere aankleuring (blauwe pijl), 

bewijzend voor BSEP specifieke auto-antistoffen. Blot nummer 4 is 

een negatieve controle. De rode pijl laat de plaats van BSEP op de 

Western Blot zien.
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Lage bloedsuikers door verstoorde 
endocytose 

Albert Einstein used with permission of the HUJ/GreenLight.
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WHO CAN CHANGE WHAT’S POSSIBLE

ONE

a  HARVONI is indicated for the treatment of chronic hepatitis C (CHC) in adults. 99% cure rates were observed in the ION-1 study in previously untreated HCV GT1 patients treated with HARVONI 
for 12 weeks. Across the ION studies, SVR rates between 94–99% were observed in HCV GT1 patients treated with HARVONI for 8–24 weeks. 99% of patients completed regimens of up to 12 weeks.1

b EASL defi ne cure as SVR12.2

c   HARVONI o� ers a single-tablet, ribavirin-free regimen for the majority of HCV GT1 patients, excluding those with decompensated cirrhosis, or who are pre- or post-liver transplant.1
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 Up to 99% cure in HCV GT1 patients1,a,b

 -   Consistently high cure rates of 94–99% across 
phase 3 pivotal studies1,3–5

  99% completed regimens of up to 12 weeks1

 -   ≤ 1% of patients discontinued treatment with HARVONI 
due to adverse events1

 ONE pill, once a day1,c

 -  The fi rst and only Single-Tablet Regimen for the majority 
of HCV GT1 patients1,c
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Daarnaast wordt een energie voorraad aangelegd in 

de vorm van glycogeen en vet. Wanneer de bloed-

suikerspiegel daalt wordt de glycogeenvoorraad 

aangesproken en gaat de hepatocyt over tot ’nieuw synthese’ 

van glucose. Deze twee processen zorgen er samen voor dat 

de bloedsuikerspiegel op peil blijft, zodat glucose-afhankelij-

ke cellen zoals neuronen kunnen blijven functioneren. Het is 

dus van groot belang om de stofwisseling in de hepatocyt af 

te stemmen op het aanbod van voedingsstoffen. Dit gebeurt 

door verandering in activiteit en expressie van metabole 

enzymen. Door deze enzymregulatie ontstaat een soort scha-

kelbord waarmee de snelheid van stofwisselingsreacties kan 

worden aangepast. 

Dit schakelbord wordt bediend door factoren van binnen en 

buiten de hepatocyt. Hormonen en groeifactoren die de lever 

van buitenaf beïnvloeden zijn voor hun werking afhanke-

lijk van endocytose, een proces dat wordt uitgevoerd door 

endosomen. Endocytose reguleert de hoeveelheid hormoon-

receptoren en nutriënt-transporters op de celmembraan. 

Daarnaast worden hormoonreceptoren en hun liganden via 

endocytose opgenomen in de cel, en is endosomaal transport 

essentieel voor de signaaltransductie van deze receptoren. Een 

recent verschenen studie van Zerial en collega’s laat zien dat 

de expressie van metabole enzymen en eiwitten in de hepa-

tocyt ontregeld raakt wanneer de cel geen endosomen kan 

maken door de verlaging van het Rab5 gen in de lever. De 

onderzoekers ontdekten dat gevaste muizen met lage Rab5 

expressie hun bloedsuikerspiegel niet op peil kunnen houden 

omdat hun hepatocyten geen glucose produceren. Daarnaast 

is de lever van deze dieren vergroot, is de glycogeen voorraad 

toegenomen en is de hoeveelheid lipiden in de bloedbaan ver-

hoogd. Soortgelijke veranderingen treden ook op in patiënten 

met type 1A Glycogeen Stapelingsziekte (GSD-1a). GSD-1a 

Verstoorde endocy-

tose in de hepatocyt 

veroorzaakt ontregelde 

suikerstofwisseling

Verlaagde Rab5 expressie 

in de lever leidt tot glyco-

geen stapeling, een ver-

stoorde transcriptiefactor 

(TF) functie en lage G6pc 

expressie. Hierdoor wordt 

de nieuw synthese van 

glucose geremd en daalt 

de bloedsuikerspiegel.

G6pc

celkern

glucose lage
bloedsuikerspiegel

TF
P

TF
P

TF
P

glycogeen
stapeling

TF
P

hepatocyt

Lees verder op pagina 15.

De lever speelt een centrale rol in de energiehuishouding. Waar de meeste cellen voornamelijk 
voedingsstoffen verbranden of opslaan, kunnen hepatocyten ze ook produceren en uitscheiden naar 
andere organen via de bloedbaan. Na het nuttigen van een maaltijd stijgt de bloedsuikerspiegel, waarna 
glucose wordt opgenomen en verbrand in de lever. 
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is een aandoening die ontstaat als gevolg van een mutatie in 

het Glucose-6-fosfatase gen (G6pc). Dit gen codeert voor het 

enzym dat de laatste stap van de nieuw synthese van glucose 

verzorgt. De expressie van G6pc was sterk verlaagd in de hepa-

tocyten van muizen met lage Rab5 expressie.

Tot dusver werd aangenomen dat endosomen gentranscriptie 

beïnvloeden vanwege hun transportfunctie voor (hormoon)

receptoren en hun essentiële rol in signaaltransductie. Zerial 

en collega’s vonden echter dat de signalering van de glucose-

regulerende hormonen insuline en glucagon onveranderd is 

door Rab5 verlaging. Ook ontdekten ze dat de transcriptiefac-

toren die verantwoordelijk zijn voor G6pc expressie ontregeld 

zijn door lage Rab5 expressie in de lever. Deze ontregeling ge-

beurde op verschillende niveaus: zowel de expressie, lokalisatie 

als fosforylatie-status van de transcriptiefactoren was aan-

gedaan. Deze bevindingen werpen een nieuw licht op de rol 

van endocytose in de regulatie van genexpressie. Toekomstig 

onderzoek zal uit moeten wijzen op welke manier de aanwe-

zigheid van endosomen het functioneren van transcriptie-

factoren beïnvloedt. Waarschijnlijk beperkt deze regulerende 

functie zich niet tot hepatocyten, maar speelt dit ook een rol 

in andere organen. De resultaten van deze studie suggereren 

dat een verstoorde endocytose mogelijk bijdraagt aan het ont-

staan van metabole ziekten. De onderzoekers beschouwen het 

endosomaal systeem dan ook als een potentieel doelwit voor 

nieuwe medicijnen.

Dr.ir. Maaike H. Oosterveer, Rosalind Franklin Fellow

Universitair Medisch Centrum Groningen
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Vervolg van pagina 13.

DE EERSTE KEER
Deze rubriek wordt geschreven door 

aios; gegrepen uit de dagelijkse hepato-

logie praktijk, een bijzondere patiënt, 

een zeldzame diagnose of een opvallend 

ziektebeloop. 

In de eerste vier maanden zaalstage 

in het UMCG ging er een onbekende 

wereld voor mij open, de levertrans-

plantatie. Vele zeldzame ziektebeelden 

en zeer ervaren patiënten passeerden 

de revue.

Als ik echter nadenk over wat mijn 

meest opmerkelijke hepatologie 

ervaring is, dan ben ik er snel uit, dit 

gebeurde op de polikliniek. Op een 

ochtend had ik hepatologie polikliniek 

waarbij een tweetal nieuwe patiënten 

gepland stonden, bekend met hepati-

tis C. Inmiddels wist ik al dat ook de 

Groningse hepatitis C populatie zeer 

kleurrijk en afwisselend is en het altijd 

de vraag is of een patiënt ook daadwer-

kelijk op de afgesproken dag en tijdstip 

komt. Ik had al een patiënt gehad die 

naast zijn behandeling voor hepatitis 

C ook vroeg om medicinale cannabis 

voor rugpijn en iemand die met een 

brief in het Fins aan kwam zetten en 

ook zijn klachten niet in enige andere 

taal goed onder woorden kon brengen.

Deze ochtend kwam er een patiënte 

met begeleidster langs voor bespreken 

van de behandeling van haar hepatitis 

C met de “nieuwe” middelen. Na een 

uitgebreide, wat warrige anamnese 

kwam ik er achter dat ze sinds twee 

weken was opgenomen om af te kicken 

van verscheidene verslavingen. Halver-

wege het gesprek vroeg patiënte of het 

misschien mogelijk was om even naar 

het toilet te gaan. Ik liep met patiënte 

mee en wees haar het toilet, dat om het 

hoekje was. Na vijf minuten te hebben 

gewacht met begeleidster in de spreek-

kamer was patiënte echter nog niet 

terug gekeerd. Toen we een zoekactie 

op gang zette bleek patiënte gevlucht 

te zijn. Een nieuwe methode dus om 

te ontsnappen…. Ik voelde mij in elk 

geval weer de naïeve dokter. 

Marijn Visschedijk, 

aios Universitair Medisch Centrum 

Groningen

Ik geef de pen door aan Marijn Sijtsma, 

aios LUMC

Ook iets te vertellen maar niet de pen 

gekregen? Mail naar 

e.m.m.kuiper@erasmusmc.nl
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End-Ischemic Machine Perfusion Reduces Bile Duct Injury 

In Donation After Circulatory Death Rat Donor Livers

Andrie C. Westerkamp, Paria Mahboub, Sophie L. Meyer, 

Maxillia Hottenrott, Petra J. Ottens, Janneke Wiersema-Buist, 

Annette S.H. Gouw, Ton Lisman, Henri G.D. Leuvenink, Robert 

J. Porte. Liver Transplantation. 2015 Jun 19. [Epub ahead of 

print]

Machine perfusie is in staat de galwegen beter te beschermen 

dan de huidige preservatie methode (static-cold-storage) 

tijdens levertransplantatie. Het is echter onduidelijk wat de 

meest ideale machine perfusie temperatuur is. In deze studie 

hebben wij 3 veel gebruikte temperatuur condities onderzocht 

met behulp van rattenlevers in een ex vivo reperfusie model. 

Onafhankelijk van de machine perfusie temperatuur zorgde 

machine preservatie voor een betere functie van de lever 

en galwegen (betere mitochondriale zuurstof consumptie, 

galproductie en gal samenstelling) en minder schade (lagere 

concentratie hepatocyt/cholangiocyt schade markers en min-

der histologische schade) in vergelijking met de controle groep 

die geen machine perfusie onderging. 

Surveillance for hepatocellular carcinoma is associated with 

increased survival: Results from a large cohort in the Nether-

lands

Suzanne van Meer, Robert A. de Man, Minneke J. Coenraad, 

Dave Sprengers, Karin M.J. van Nieuwkerk, Heinz-Josef Klüm-

pen, Peter L.M. Jansen, Jan N.M. IJzermans, Martijn G.H. van 

Oijen, Peter D. Siersema, Karel J. van Erpecum. J Hepatol. 2015 

Jun 19 doi: 10.1016/j.jhep.2015.06.012 [Epub ahead of print] 

Effectiveness of surveillance for hepatocellular carcinoma 

(HCC) is controversial. In our recently published study, we 

explored its effects in “real life” clinical practice. Patients with 

HCC diagnosed in the period 2005-2012 in five Dutch aca-

demic centers were evaluated. We demonstrated that 27% of 

1074 HCC patients underwent surveillance before diagnosis. 

Surveillance was associated with a significant smaller tumor 

size, lower alpha–fetoprotein levels and earlier tumor stage. 

Furthermore, patients who underwent surveillance received 

more often potentially curative therapy and had significantly 

higher 1-, 3- and 5-year survival rates. Also in multivariate 

analyses, surveillance was an independent predictor for lower 

mortality.

NK Cell Characteristics in Chronic Hepatitis B Patients are 

Associated with HBsAg Loss after Combination Treatment 

with Peg-interferon Alpha-2a and Adefovir

F. Stelma, A. de Niet, M. J. Tempelmans Plat-Sinnige, L. Jansen, 

R. B. Takkenberg, H. W. Reesink, N. A. Kootstra, E. M.M. 

van Leeuwen. Journal of infectious diseases 2015 Mar 19. doi: 

10.1093/infdis/jiv180 [Epub ahead of print]

De rol van natural killer (NK) cellen bij de klaring van hepa-

titis B is grotendeels onbekend. In deze studie hebben we de 

veranderingen in fenotype en functie van NK cellen geana-

lyseerd tijdens en na behandeling van chronische hepatitis 

B patiënten met peg-interferon/adefovir therapie. We tonen 

hierbij aan dat bepaalde eigenschappen van deze cellen dras-

tisch veranderen na therapie. Daarnaast zijn er verschillen in 

de functionaliteit van NK cellen tussen patiënten die het virus 

klaren en non-responders. Dit onderzoek laat zien dat NK cel-

len een belangrijke rol zouden kunnen spelen in de klaring van 

hepatitis B na therapie op basis van inferferon-alfa.

Prevalence of psychological problems and associated 

transplant-related variables at different time periods after 

liver transplantation

Annema C, Roodbol PF, Stewart RE, Porte RJ, Ranchor AV. 

Liver Transpl. 2015 Apr;21(4):524-38. doi: 10.1002/lt.24075. 

Epub 2015 Mar 12

In this cross-sectional study we examined prevalence rates 

of symptoms of anxiety, depression and posttraumatic stress 

at different time periods after transplantation, and their as-

sociated transplant-related variables. Of the 281 respondents, 

33.4% experienced clinically relevant symptom levels of 

anxiety (28.7%), depression (16.5%), or posttraumatic stress 

(10.0%). Prevalence rates did not differ significantly between 

time periods, but anxiety and depression were more prevalent 

in the short term and at long-term after transplantation. Post-

traumatic stress was more prevalent in the first five years after 

transplantation. Transplant-related variables associated with 

these psychological problems were mainly viral hepatitis and 

side-effects of the immunosuppressive medication.

Tumor-infiltrating plasmacytoid dendritic cells promote im-

munosuppression by Tr1 cells in human liver tumors 

Alexander Pedroza-Gonzalez1,2, Guoying Zhou1, Ernesto 

Vargas-Mendez1, Patrick PC Boor1, Shanta Mancham1, Cor-

nelis Verhoef3, Wojciech G Polak3, Dirk Grunhagen3, Qiuwei 

Pan1, Harry LA Janssen1, Gina S Garcia-Romo4, Katharina 

Biermann5, Eric TTL Tjwa1, Jan NM IJzermans3, Jaap Kwek-

keboom1, and Dave Sprengers1,6,* 1Department of Gastroente-

rology and Hepatology; Erasmus MC University Medical Center; 

Rotterdam, the Netherlands; 2Laboratory of Immunology 

Research and Medicine; Higher Studies Iztacala; National Au-

tonomous University of Mexico; FES-Iztacala; UNAM, Mexico; 

3Department of Surgery; Erasmus MC University Medical Cen-

ter; Rotterdam, the Netherlands; 4Department of Nephrology; 

Leiden University Medical Center; Leiden, the Netherlands; 5De-

partment of Pathology; Erasmus MC-University Medical Center; 

Rotterdam, the Netherlands; 6Department of Gastroenterology 

and Hepatology; Academic Medical Center; University of Am-

sterdam; the Netherlands. OncoImmunology 4:6, e1008355; June 

2015; © 2015 Taylor & Francis Group, LLC

CD4C type 1 T regulatory (Tr1) cells have a crucial role in 

inducing tolerance. However, direct evidence of a role for Tr1 

cells in human solid tumors is lacking. Using ex vivo isolated 

cells from individuals with hepatocellular carcinoma (HCC; 

n = 39) or liver metastases from colorectal cancer (LM-

CRC; n = 60) we identify a CD4+FoxP3-IL-13-IL-10+ T cell 

population in tumors that is characterized as Tr1 cells by the 

expression of CD49b and the lymphocyte activation gene 3 

(LAG-3) and strong suppression activity of T cell responses in 

an IL-10 dependent manner. Importantly, pDCs exposed to 

tumor-derived factors enhance IL-10 production by Tr1 cells 

through up-regulation of the inducible co-stimulatory ligand 

(ICOS-L). These findings suggest a role for pDCs and ICOSL 

in promoting intra-tumoral immunosuppression by Tr1 cells 

in human liver cancer.

Subsidies

Restoring the beneficial effects of enterohepatic bile salt 

signalling by re-infusing chyme in patients with intestinal 

failure

Kiran Koelfat, arts-onderzoeker Chirurgie, NUTRIM Nutrition 

and Translational Research in Metabolism; Maastricht Univer-

siteit, Maastricht Universitair Medisch Centrum+ . Toekenning 

ESPEN Research Fellowship 2015 à € 50.000

Darmfalen patiënten met een korte dunne darm hebben een 

onderbreking van de enterohepatische kringloop. Vaak vindt 

er re-infusie van darm/stoma vocht plaats om de nutritionele 

status te herstellen en leverschade te voorkomen. Het doel 

van deze studie is om na te gaan of deze gunstige effecten van 

re-infusie, het gevolg zijn van herstelde galzoutsignalering in 

de enterohepatische weefsels. Resultaten van deze studie zul-

len mede inzichten geven in de pathogenese van darmfalen-

geassocieerde leverziekte. De studie wordt verricht onder 

leiding van Prof. Steven Olde Damink (HPB chirurg, UM/

MUMC+), Prof. Peter Jansen (hepatoloog, MUMC+) en Dr. 

Frank Schaap (biochemicus, UM), in samenwerking met Dr. 

Denis Picot en Dr. Ronan Thibault (gastro-enterologen van 

het Clinique St. Yves, Digestive and Nutritional Re-adaptation 

Unit, Rennes, Frankrijk). 

Erasmus MC PhD-grant voor ontwikkeling van therapeuti-

sche RNA-vaccinatie voor hepatocellulair carcinoom

Dr. Jaap Kwekkeboom, Laboratorium Maag Darm Leverziekten, 

Erasmus MC, Rotterdam. Toekenning subsidie € 150.000

Er bestaat geen curatieve behandeling voor patiënten met 

een gevorderd hepatocellulair carcinoom (HCC), de meest 

voorkomende vorm van leverkanker. HCC is wereldwijd de 

3e doodsoorzaak van kanker. Therapeutische vaccinatie met 

tumor antigenen kan in theorie een specifieke en levenslange 

immuunrespons tegen de tumorcellen opwekken, waardoor de 

tumorgroei langdurig wordt tegengegaan. We gaan een nieuwe 

vaccinatie techniek ontwikkelen waardoor het immuunsys-

teem maximaal wordt gestimuleerd om de kankercellen op te 

ruimen, en we gaan deze vaccinatie testen in een klein cohort 

HCC-patiënten.  

van eigen bodem
In deze rubriek vindt u de samenvattingen van artikelen die recent door NVH leden zijn gepubliceerd en subsidies en prijzen die aan 

NVH leden zijn toegekend.

Voor de artikelen geldt dat 1) de eerste dan wel laatste auteur lid is van de Nederlandse vereniging voor Hepatologie, 2) er een 

duidelijke link is met een hepatologisch onderwerp, en 3) de impact factor van het journal ≥ 4. Samenvattingen zijn maximaal 

100 woorden. Indieners van artikelen dingen mee naar de NVH young hepatologist award!

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

Samenstelling: Simeprevir® harde capsules. Elke capsule bevat simeprevirnatrium overeenkomend met 150 mg simeprevir. Hulpstof 
met bekend effect: Elke capsule bevat 78,4 mg lactose (als monohydraat). Farmaceutische vorm: Witte gelatinecapsule van 
ongeveer 22 mm lang, met de opdruk ‘TMC435 150’ in zwarte inkt. Indicaties: OLYSIO is in combinatie met andere geneesmiddelen 
geïndiceerd voor de behandeling van chronische hepatitis C (CHC) bij volwassen patiënten. Dosering en wijze van toediening: 
De aanbevolen dosering van OLYSIO is één capsule van 150 mg eenmaal daags gedurende 12 weken, in te nemen met voedsel. 
OLYSIO mag niet als monotherapie worden toegediend. OLYSIO moet worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen 
voor de behandeling van CHC. Wanneer combinatietherapie van OLYSIO met peginterferon alfa en ribavirine overwogen wordt bij 
HCV genotype 1a patiënten, dient voordat wordt begonnen met de behandeling te worden getest op het NS3 Q80K-polymorfisme. 
Behandelduur: (1) OLYSIO met peginterferon alfa en ribavirine. De totale behandelduur bedraagt 24 of 48 weken. Behandeling 
met OLYSIO moet worden ingesteld in combinatie met peginterferon alfa en ribavirine en worden toegediend gedurende 12 weken, 
gevolgd door nog eens 12 of 36 weken behandeling met peginterferon alfa en ribavirine. (1A) Totale behandelduur 24 weken: 
Therapienaïeve patiënten en patiënten na een eerder recidief met HCV genotype 1 of 4, met of zonder cirrose, die geen co-infectie 
met hiv hebben; of therapienaïeve patiënten en patiënten na een eerder recidief met HCV genotype 1 of 4 zonder cirrose, die een 
co-infectie met hiv hebben. (1B) Totale behandelduur 48 weken: Therapienaïeve patiënten en patiënten na een eerder recidief 
met HCV genotype 1 of 4, met cirrose, die een co-infectie met hiv hebben; of patiënten die eerder non responder waren (d.w.z. 
partiële responders en null-responders), met HCV genotype 1 of 4, met of zonder cirrose, met of zonder co-infectie met hiv. (2) 
OLYSIO met sofosbuvir (+/-) ribavirine. Totale behandelduur 12 weken: Therapienaïeve patiënten, patiënten na een eerder recidief en 
patiënten die eerder non responder waren (incl. partiële responders en null-responders), met HCV genotype 1 of 4, met of zonder 
cirrose, met of zonder co-infectie met hiv. OLYSIO met sofosbuvir dient alleen te worden gebruikt bij patiënten die behandeling 
met interferon niet verdragen of er niet voor in aanmerking komen en die dringend behandeling nodig hebben. Contra-indicaties: 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. Belangrijkste waarschuwingen en voorzorgen: 
Algemeen: De werkzaamheid van OLYSIO is niet onderzocht bij patiënten met HCV genotypes 2, 3, 5 of 6; derhalve dient OLYSIO 
bij deze patiënten niet te worden gebruikt. OLYSIO mag niet als monotherapie worden toegediend en moet worden voorgeschreven 
in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van CHC. Raadpleeg de SPC van de gelijktijdig voorgeschreven 
geneesmiddelen voordat behandeling met OLYSIO wordt begonnen. Waarschuwingen en voorzorgen voor deze geneesmiddelen 
zijn ook van toepassing op het gebruik ervan in combinatiebehandeling met OLYSIO. Zwangerschap en anticonceptie: Alleen als het 
voordeel opweegt tegen het risico mag OLYSIO worden gebruik tijdens de zwangerschap of bij vrouwen die zwanger kunnen worden. 
Vrouwelijke patiënten die zwanger kunnen worden, moeten een effectieve vorm van anticonceptie toepassen. Fotosensitiviteit: 
Fotosensitiviteitsreacties zijn waargenomen met OLYSIO combinatiebehandeling. Patiënten dienen te worden geïnformeerd over 
het risico op fotosensitiviteitsreacties en over het belang van het toepassen van de juiste maatregelen ter bescherming tegen de zon 
tijdens behandeling met OLYSIO. Rash: Rash is waargenomen bij OLYSIO combinatiebehandeling. Patiënten met lichte tot matige rash 
dienen te worden gemonitord op eventuele progressie van rash, zoals het ontstaan van afwijkingen op de slijmvliezen of systemische 
symptomen. In het geval van ernstige rash dienen OLYSIO en andere tegelijk toegediende geneesmiddelen voor de behandeling van 
CHC te worden gestopt en dienen de patiënten te worden gemonitord tot de symptomen zijn verdwenen. Interacties: Gelijktijdige 
toediening van OLYSIO met stoffen die het cytochroom P450 3A (CYP3A4) matig of sterk induceren of remmen wordt niet 
aanbevolen, aangezien dit kan leiden tot significant lagere respectievelijk hogere blootstelling aan simeprevir. Opname van 
simeprevir in de lever wordt gemedieerd door OATP1B1. Stoffen die OATP1B1 remmen, zoals eltrombopag of gemfibrozil, 
kunnen leiden tot lichte verhogingen van de plasmaconcentraties van simeprevir. Simeprevir remt de activiteit van CYP1A2 en de 
activiteit in de darm van CYP3A4 in lichte mate, terwijl het geen invloed heeft op de activiteit van CYP3A4 in de lever. Gelijktijdige 
toediening van OLYSIO met geneesmiddelen die primair worden gemetaboliseerd door CYP3A4 kan leiden tot verhoogde 
plasmaconcentraties van die geneesmiddelen. Simeprevir heeft geen invloed op CYP2C9, CYP2C19 of CYP2D6 in vivo. Simeprevir 
remt de transporteiwitten OATP1B1 en P-gp. Gelijktijdige toediening van OLYSIO met geneesmiddelen die substraat zijn voor de 
transporteiwitten OATP1B1 en P-gp, kan leiden tot verhoogde plasmaconcentraties van die geneesmiddelen. Voor een overzicht 
van interacties en doseringsaanbevelingen met andere geneesmiddelen, zie SPC. Bijwerkingen: op OLYSIO (ingenomen 
in combinatie met peginterferon alfa en ribavirine): ZEER VAAK (≥ 1/10): dyspneu, nausea, rash, pruritus. VAAK (≥ 1/100 tot 
< 1/10 constipatie, bloedbilirubine verhoogd, fotosensitiviteitsreactie. In studie HPC2002, waarin simeprevir in combinatie met 
sofosbuvir met of zonder ribavirine werd beoordeeld, werden geen nieuwe bevindingen op het gebied van veiligheid vastgesteld, 
anders dan die die met simeprevir in combinatie met peginterferon alfa en ribavirine waren gezien. De meest (> 10%) gemelde 
bijwerkingen tijdens de 12 weken behandeling met simeprevir in combinatie met sofosbuvir waren vermoeidheid (25%), 
hoofdpijn (21%), nausea (21%), insomnia (14%) en pruritus (11%). Farmacotherapeutische categorie: Antivirale middelen 
voor systemisch gebruik, direct werkende antivirale middelen. ATC code: J05AE14. Afleverstatus: UR. Registratiehouder: 
Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B 2340 Beerse, België. Uitgebreide productinformatie: zie voor volledige 
SPC www.janssennederland.nl. Datum: 02/2015

Telefoon: 0800-242 42 42 - E-mail: janssen@jacnl.jnj.com - Internet: www.janssennederland.nl
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Met hart en ziel werken voor de Lever

Marie José van Gijtenbeek  

werkte aanvankelijk vooral  

voor de Nederlandse Ver-

eniging voor Gastroenterologie, in 1995 

en 2001 kwamen daar respectievelijk de 

Nederlandse Vereniging voor Hepato-

logie en de Nederlandse Vereniging van 

Maag-Darm-Leverartsen bij.

Marja Weber, sinds  2001 werkzaam bij 

het secretariaat, is voor de meeste leden 

ook al jaren een bekend gezicht bij de 

congressen in Veldhoven. Marja houdt 

vooral zicht op alle administratieve 

zaken van de NVH.

Jeanine Gies werkt sinds 2011 op het 

secretariaat en verzorgt  voor de NVH 

de ledenadministratie, congresregistra-

tie, websitebeheer en redactietaken voor 

de LEVER.

Sinds enkele weken is een vierde dame 

aangetrokken bij het bureau: Chantalle 

Witteman (nog niet op foto overi-

gens), die zich naast de NVH ook zal 

bezighouden met werkzaamheden voor 

andere verenigingen.  

Het feit dat in Haarlem ook het secre-

tariaat gevoerd wordt voor de Neder-

landse Vereniging voor Gastroentero-

logie en de Nederlandse Vereniging van 

Maag-Darm-Leverartsen maakt dat de 

lijnen naar de andere verenigingen kort 

zijn. Bestuursleden hebben vaak zitting 

in commissies van andere verenigingen 

en zijn laagdrempelig benaderbaar.  Op 

secretarieel /organisatorisch gebied 

bestaat de samenwerking er trouwens al 

jaren , waardoor efficiënt kan worden 

gewerkt. Niet alleen de huisvesting, 

maar ook andere voorzieningen zoals 

de ledendatabase worden gedeeld. Veel 

leden zijn immers ook lid van de andere 

verenigingen en nemen deel aan elkaars 

congressen. 

De NVH is in de loop der jaren enorm 

gegroeid en in de afgelopen 20 jaar qua 

ledenaantal zelfs verdrievoudigd. De 

LEVER is een mooi voorbeeld van de 

professionalisering die de vereniging 

heeft doorgemaakt. 

Laatste congresactiviteit  van de NVH 

was de Dutch Liver Week, onlangs 

gehouden in Amsterdam. Het enthou-

siasme spatte er ook bij de laatste cur-

susweek bij de organisatoren (Minneke 

Coenraad en Rob de Knegt, de laatste 

m.n. voor de echocursus)  weer vanaf. 

Ook voor ons als organiserend secre-

tariaat aanstekelijk en motiverend. De 

gedrevenheid en inzet van bestuurs- en 

commissieleden is trouwens sowieso 

opvallend als je in aanmerking neemt 

dat iedereen het er naast de meer dan 

volle werkweek bij moet doen.  Dat 

lukt alleen als er plezier en voldoening 

tegenover staan. Die positieve houding 

die we bij al ‘onze’ besturen terugzien 

is bijzonder en ook de reden dat er 

steeds weer mensen te vinden zijn voor 

bestuursfuncties.  

Werken met hart en ziel, een van de 

‘zeven bronnen van arbeidsvreugde’ 

zoals afgebeeld op de gangmuur in ons 

pand , is voor ons in Haarlem wel een 

belangrijk ding. 

Inmiddels wordt bij Van Gijtenbeek 

al weer toegewerkt naar het volgende 

evenement: de Dutch Liver Retreat in 

Spier, waarvoor Jeanine Gies de con-

tactpersoon is. Dan weet u vast wie u de 

volgende keer aan de telefoon heeft. ….

Van links naar rechts:  Jeanine Gies, Marja Weber, Marie José van Gijtenbeek

Jan van Hattum, in 1995 voorzitter van de NVH, was degene die bij Van Gijtenbeek polste of er 
interesse was het secretariaat voor de NVH te gaan voeren.  Inmiddels is het in Haarlem gevestigde 
secretariaat  (als zelfstandig bureau opgericht in 1986) al bijna 20 jaar met plezier betrokken bij alle 
secretariële- en congreszaken van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie. Portret van een 
drie-, sinds kort viervrouwsformatie. 

• Daklinza wordt 100% vergoed bij volwassen patiënten met
- chronische hepatitis C-virusinfectie, genotype 1 en genotype 4 
- ongeacht Metavir score (F0-F4)

•  Met Daklinza is een eenvoudige, eenmaal daagse, interferon-vrije, orale behandeling mogelijk1,2

Productinformatie zie elders in dit blad. 1392NL15PR01169

DAKLINZA.
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VERKORTE PRODUCTINFORMATIE HARVONI®H
Samenstelling: 90 mg ledipasvir en 400 mg sofosbuvir per filmomhulde tablet. Farma-
cotherapeutische categorie: direct werkend antiviraal middel, ATC code: nog niet 
toegewezen. Farmaceutische vorm: film omhulde tabletten. Therapeutische indicaties: 
Chronische hepatitis C (CHC) bij volwassenen. Dosering en wijze van toediening: 
1 tablet eenmaal daags met of zonder voedsel. Contra-indicaties: Overgevoelig heid 
voor de werkzame stoffen of voor één van de hulpstoffen. Gelijk tijdige toediening met 
rosuvastatine of St. Janskruid (Hypericum perforatum). Waarschuwingen/voorzorgen: 
Harvoni mag niet gelijk tijdig worden toegediend met andere geneesmiddelen die 
sofosbuvir bevatten. Geneesmiddelen die krachtige inductoren van P glyco proteïne 
(P gp) zijn (bijv. rifampicine, carbamazepine en fenytoïne), mogen niet samen met 
Harvoni worden gebruikt. Gelijktijdige toediening van Harvoni met HMG CoA reduc-
taseremmers (statines) kan leiden tot een signi ficante stijging van de concentratie 
van het statine, wat het risico op myopathie en rabdomyolyse verhoogt. Harvoni bevat 
de azokleurstof zonnegeel FCF aluminiumpigment (E110), die allergische reacties kan 
veroorzaken. Het bevat ook lactose. Bijwerkingen: Zeer vaak: hoofdpijn, vermoeidheid. 
Afleverstatus: U.R. Registratie: EU/1/14/958/001-002. Registratiehouder: Gilead 
Sciences Inter national Ltd, Cambridge, CB21 6GT, Verenigd Koninkrijk. Raadpleeg 
altijd de volledige Samenvatting van de Productkenmerken voor de uitgebreide 
productinformatie van Harvoni.

Referenties
1. HARVONI Summary of Product Characteristics, November 2014. 2. EASL Clinical 
Practice Guidelines. April 2014. Available at: http://www.easl.eu/_newsroom/latest- 
news/easl-recommendations-on-treatment-of-hepatitis-c-2014. 3. Afdhal N et al. N 
Engl J Med 2014;370:1889–1898. 4. Afdhal N et al. N Engl J Med 2014;370:1483–1493. 
5. Kowdley KV et al. N Engl J Med 2014;370:1879–1888.

H Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende 
monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinfor-
matie worden vastgesteld. Beroeps beoefenaren in de 
gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden bij Nederlands Bijwerkingen 
Centrum Lareb Website: www.lareb.nl Of Gilead Sciences 
Netherlands B.V. Tel: 020 718 3650 Fax: 020 718 3651 
e-mail: Benelux.safety@gilead.com
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Verkorte samenvatting van de productkenmerken van Pegasys®

Samenstelling: Pegasys® bevat peginterferon alfa-2a, gevormd door conjugatie van PEG-reagens 
(molecuulmassa 40 KD) aan interferon alfa-2a. Pegasys is beschikbaar in voorgevulde wegwerpspuit met 90, 
135 of 180 μg peginterferon alfa-2a per 0,5 ml en voorgevulde pen met gebruiksklare oplossing voor injectie 
(alleen 135 of 180 μg). Indicatie: 1. chronische hepatitis C (CHC) bij niet eerder behandelde kinderen en 
adolescenten van 5 jaar en ouder die positief zijn voor HCV-RNA in het serum en in combinatie met andere 
geneesmiddelen bij volwassen patiënten met gecompenseerde leverziekte. Monotherapie bij hepatitis C moet 
alleen worden overwogen als er een contra-indicatie is voor andere geneesmiddelen. Bij behandeling tijdens de 
kindertijd is het van belang er rekening mee te houden dat groeiremming wordt geïnduceerd. Het is onduidelijk of 
deze groeiremming omkeerbaar is. 2. HBeAg-positieve of -negatieve chronische hepatitis B (CHB) bij volwassen 
patiënten met gecompenseerde leverziekte en bewijs van virale replicatie, verhoogd ALT en histologisch 
bevestigde leverontsteking en/of fibrose. Contra-indicaties: overgevoeligheid voor alfa-interferonen of een van 
de hulpstoffen, auto-immuun hepatitis, ernstige leverdisfunctie of gedecompenseerde levercirrose, ernstige al 
bestaande hartaandoening in de anamnese en hivCHC-patiënten met cirrose en een child-pughscore ≥6 behalve 
als deze volledig toegeschreven kan worden aan indirecte hyperbilirubinemie veroorzaakt door geneesmiddelen 
zoals atazanavir en indinavir, combinatie met telbivudine, neonaten en kinderen tot 3 jaar oud vanwege de 
hulpstof benzylalcohol en de aanwezigheid of voorgeschiedenis van een ernstige psychiatrische aandoening bij 
pediatrische patiënten. Dosering en wijze van toediening: de aanbevolen dosering Pegasys voor pediatrische 
patiënten is afhankelijk van het lichaamsoppervlak (minimaal 0,7 m2) en voor volwassen patiënten de aanbevolen 
dosering 180 μg eenmaal per week, subcutaan toegediend in buik of dij. De therapieduur is o.a. afhankelijk 
van het genotype, basale ‘viral load’ en de respons. Belangrijkste waarschuwingen: ernstige effecten op het 
centrale zenuwstelsel, voornamelijk depressie, suïcidale gedachten en pogingen tot suïcide, zijn waargenomen 
bij enkele patiënten tijdens en soms nog tot 6 maanden na Pegasys-behandeling. Pegasys-behandeling werd 
in verband gebracht met anemie (in combinatie met ribavirine), trombocytopenie, leukopenie, neutropenie en 
lymfopenie. Pancytopenie en beenmergsuppressie werden in verband gebracht met Pegasys in combinatie met 
ribavirine en azathioprine. Bij gebruik van alfa-interferonen zijn schildklierfunctie-afwijkingen of verergering 
van schildklieraandoeningen gemeld. Hypertensie, supraventriculaire aritmieën, decompensatio cordis, pijn op 
de borst en myocardinfarct zijn in verband gebracht met alfa-interferontherapie. Indien tijdens behandeling 
aanwijzingen voor leverdecompensatie ontstaan, dient de behandeling met Pegasys onmiddellijk gestaakt te 
worden. Ernstige, acute overgevoeligheidsreacties zijn zelden waargenomen tijdens behandeling met alfa-
interferonen. Auto-immuunziekte en gevallen van het syndroom van Vogt-Koyanagi-Harada zijn gemeld. Ernstige 
infecties zijn gemeld tijdens behandeling met alfa-interferonen. Bij Pegasys zijn hypoglykemie, hyperglykemie, 
diabetes mellitus, retinopathie en pulmonale symptomen waargenomen. Tevens zijn exacerbatie en provocatie van 
psoriasis en sarcoïdose waargenomen. Lever- en niertransplantaatafstotingen zijn gemeld met Pegasys, alleen 
of in combinatie met ribavirine. In combinatie met ribavirine zijn dentale en periodontale aandoeningen gemeld. 
Voorzichtigheid is geboden als Pegasys en ribavarine toegevoegd worden aan een HAART-therapie. Pegasys mag 
alleen tijdens de zwangerschap gebruikt worden wanneer het mogelijke voordeel het mogelijke risico voor de 
foetus rechtvaardigt. Borstvoeding moet voorafgaand aan de behandeling worden gestopt. Bijwerkingen: in 
studies bleek het veiligheidsprofiel van Pegasys bij CHB gelijk aan dat bij CHC. Met uitzondering van pyrexie 
was de frequentie van de meerderheid van de bijwerkingen opmerkelijk lager bij patiënten met CHB dan bij 
patiënten met CHC. Bij patiënten met hiv-CHC co-infectie waren de klinische bijwerkingprofielen gemeld voor 
Pegasys, alleen of in combinatie met ribavirine, gelijk aan die bij patiënten met CHC mono-infectie. Zeer vaak 
(≥1/10) voorkomende bijwerkingen tijdens Pegasys monotherapie of in combinatie met ribavirine i.h.g. van 
CHC zijn anorexie, hoofdpijn, angst, verminderde concentratie, dyspneu, hoesten, alopecia, pruritus, dermatitis, 
droge huid, myalgie, artralgie, vermoeidheid, pyrexie, en asthenie. Bijwerkingen zeer vaak, tijdens behandeling 
met Pegasys in combinatie met ribavirine bij CHC, of vaak (>1/100 tot <1/10) bij Pegasys monotherapie bij 
CHB, voorkomend zijn depressie, slapeloosheid, duizeligheid, diarree, misselijkheid, buikpijn, rillingen, pijn, 
reacties op de injectieplaats en prikkelbaarheid. Afleverstatus: U.R. Pegasys wordt volledig vergoed. Bezoek 
onze website www.roche.nl voor de uitgebreide en meest recente productinformatie. Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Neem voor het melden van 
bijwerkingen en/of voor medische informatie contact op met Roche Nederland B.V., Postbus 44, 3440 AA Woerden,  
0348-43817. Datum: 04/2014, v2. 
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Verkorte productinformatie Daklinza®

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Samenstelling: Daklinza filmomhulde tabletten 
bevatten daclatasvir dihydrochloride overeenkomend met 30 mg of 60 mg daclatasvir. Farmaco therapeutische 
categorie: direct werkend antiviraal middel, ATC-code: J05AX14. Indicaties: Daklinza is in combinatie met andere 
geneesmiddelen geïndiceerd voor de behandeling van chronische hepatitis C-virus (HCV) infectie bij volwassenen. Zie 
verder SPC voor compleet overzicht van de verschillende combinatietherapieën met Daklinza en behandelduur (rubriek 
4.2, 4.4 en 5.1). Dosering: De aanbevolen dosis Daklinza is 60 mg eenmaal daags, oraal ingenomen, met of zonder 
maaltijd. Daklinza moet worden toegediend in combinatie met andere geneesmiddelen. Er is geen dosisaanpassing voor 
Daklinza nodig bij ouderen (patiënten ≥ 65 jaar), patiënten met nierfunctiestoornis en patiënten met lichte (Child-Pugh 
A, score 5-6), matige (Child-Pugh B, score 7-9) of ernstige (Child-Pugh C, score ≥ 10) leverfunctiestoornis. Daklinza is 
niet onderzocht bij patiënten met gedecompenseerde cirrose. De veiligheid en werkzaamheid van Daklinza bij kinderen 
en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Contra-indicaties: 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de hulpstoffen. Gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die 
cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) en P-glycoproteïnetransporter (p-gp) sterk induceren en daarom kunnen leiden tot een 
lagere blootstelling aan en verlies van werkzaamheid van Daklinza. Deze groep van geneesmiddelen omvat, maar is niet 
beperkt tot, fenytoïne, carbamazepine, oxcarbazepine, fenobarbital, rifampicine, rifabutine, rifapentine, systemisch 
dexamethason en het kruidenmiddel Sint-Janskruid Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: Daklinza mag niet 
als monotherapie worden toegediend. Daklinza moet worden toegediend in combinatie met andere geneesmiddelen 
voor de behandeling van chronische HCV-infectie. De veiligheid en werkzaamheid van Daklinza is niet vastgesteld voor 
de behandeling van HCV-infectie bij pre-, peri- of post-levertransplantatiepatiënten of bij patiënten met een andere 
orgaantransplantatie, patiënten met gelijktijdige infectie met hiv of HBV en patiënten met gedecompenseerde cirrose. 
De werkzaamheid van Daklinza als onderdeel van een herbehandelschema bij patiënten met eerdere blootstelling aan 
een NS5A-remmer is niet vastgesteld. Genotype-specifieke activiteit: Vanwege beperkte ervaring in het gebruik van 
sofosbuvir in combinatie met Daklinza bij patiënten met genotype 1-infectie en gecompenseerde cirrose zijn er 
onzekerheden betreffende de meest geschikte manier om Daklinza te gebruiken (duur, rol van ribavirine) bij zulke 
patiënten. Vanwege beperkingen in het cruciale onderzoek blijven er veel onzekerheden bestaan betreffende de meest 
geschikte manier om Daklinza toe te passen bij de behandeling van genotype 2- en 3-infectie en hoe de behandeling 
aan te passen op basis van belangrijke factoren die mogelijk de virologische respons beïnvloeden. Hoewel het niet is 
onderzocht bij patiënten met genotype 4-infectie, is de verwachting dat de combinatie van Daklinza en sofosbuvir 
vergelijkbare activiteit vertoont bij genotype 4 als gezien bij genotype 1, gebaseerd op antivirale activiteit en 
beschikbare klinische gegevens met Daklinza in combinatie met peginterferon en ribavirine. Daklinza is niet onderzocht 
bij patiënten met HCV genotypes 5 en 6, en er kan geen behandelschema aanbevolen worden. Zwangerschap en 
anticonceptievereisten: Daklinza dient niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger 
kunnen worden en geen anticonceptie gebruiken. Het gebruik van zeer effectieve anticonceptie dient gecontinueerd te 
worden gedurende 5 weken na voltooien van de Daklinza behandeling. Ouderen: Klinische gegevens bij patiënten ≥65  
jaar zijn beperkt. In klinische studies met Daklinza in combinatie met sofosbuvir of met peginterferon alfa en ribavirine 
zijn geen verschillen in respons waargenomen tussen ouderen en jongere patiënten. Interacties met geneesmiddelen: 
Gelijktijdig gebruik van Daklinza kan de concentratie van andere geneesmiddelen beïnvloeden en andere 
geneesmiddelen kunnen de concentratie van daclatasvir beïnvloeden. Zie rubriek 4.3 voor een overzicht van 
geneesmiddelen die gecontra-indiceerd zijn voor gebruik met Daklinza wegens mogelijk verlies van therapeutisch 
effect. Zie rubriek 4.5 voor bekende en andere mogelijk significante geneesmiddelinteracties. Pediatrische patiënten: 
Daklinza wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar omdat de veiligheid en werkzaamheid 
niet zijn vastgesteld bij deze patiënten. Belangrijke informatie over bepaalde bestanddelen van Daklinza: Daklinza bevat 
lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-
galactose malabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Bijwerkingen: De meest gemelde bijwerkingen 
waren vermoeidheid, hoofdpijn en misselijkheid. Er werden geen bijwerkingen van graad 3 of 4 gemeld. Twee patiënten 
zijn gestopt wegens bijwerkingen, welke als niet-gerelateerd aan de onderzoeksbehandeling werden beschouwd. De 
volgende bijwerkingen werden vaak gemeld: verminderde eetlust, depressie, angst, slapeloosheid, duizeligheid, 
migraine, opvlieger, hoesten, dyspneu, insoanningskortademigheid, neusverstopping, diarree, bovenbuikpijn, constipatie, 
flatulentie, gastro-oesofageale refluxziekte, droge mond, braken, jeuk, droge huid, alopecia, huiduitslag, artralgie, 
spierpijn en prikkelbaarheid. Het veiligheidsprofiel van daclatasvir in combinatie met peginterferon alfa en ribavirine was 
vergelijkbaar met wat wordt gezien bij peginterferon alfa en ribavirine alleen, ook bij patiënten met cirrose. Afleverstatus: UR 
Vergoeding en prijzen:.Vergoeding op basis van een Bijlage 2 voorwaarde: voor prijzen zie Z-index. Voor volledige 
productinformatie, zie Samenvatting van de Productkenmerken. Bristol-Myers Squibb B.V., Utrecht, SPC november 2014.

Referenties
1. SmPC Daklinza.
2.  Sulkowski MS, Gardiner DF, Rodriguez-Torres M, et al. Daclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or 

untreated chronic HCV infection. N Engl J Med 2014; 370: 211-21.

Verkorte SPC-tekst Ursofalk® 250 mg capsules, Ursofalk® 500 mg filmomhulde tabletten, Ursofalk® 50 mg/ml 
suspensie. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Ursofalk® 250 mg capsules bevat 250 mg ursodeoxycholzuur 
(UDCA) per capsule. Ursofalk® 500 mg filmomhulde tabletten bevatten 500 mg UDCA per tablet. Ursofalk® 50 mg/ml 
suspensie voor oraal gebruik bevat 50 mg UDCA per ml. Vijf ml suspensie voor oraal gebruik bevat 250 mg UDCA. Met een 
maatbeker kan 1,25, 2,50, 3,75 of 5,00 ml gedoseerd worden. Therapeutische indicaties: Het oplossen van 
cholesterolgalstenen bij patiënten: die één of meer röntgendoorschijnende (röntgennegatieve) galstenen, bij voorkeur met een 
doorsnede van niet meer dan 2 cm, in een goed functionerende galblaas hebben; die een chirurgische ingreep weigeren of 
waarbij chirurgisch ingrijpen niet is geïndiceerd; bij wie een oververzadiging van cholesterol is aangetoond door een chemisch 
onderzoek van de gal verkregen door duodenumsondage. Als adjuvante medicatie vóór en na galsteenvergruizing (lithotripsie). 
Primaire biliaire cirrose (PBC). Pediatrische populatie: Hepatobiliaire aandoeningen ten gevolge van cystische fibrose bij 
kinderen van 1 maand tot 18 jaar. Dosering: Oplossen van galstenen (al dan niet in combinatie met lithotripsie): 8 - 10 mg 
UDCA per kg lichaamsgewicht per dag. Behandeling van PBC: stadia I - III: 12 - 16 mg UDCA per kg lichaamsgewicht per dag, 
in te nemen in 3 porties per dag gedurende de eerste 3 maanden. Indien de leverfunctie verbetert kan de dagelijkse dosering 
in een keer in de avond worden ingenomen. Stadium IV: in combinatie met een verhoogd serumbilirubinegehalte (> 40 μg/L; 
geconjugeerd) dient in eerste instantie slechts de helft van de normale dosering (zie dosering voor stadia I - III) te worden 
gegeven (6-8 mg UDCA per kg lichaamsgewicht per dag). Aan patiënten met PBC (stadium IV) zonder verhoogd serum 
bilirubinegehalte is het toegestaan direct de normale aanvangsdosering (zie dosering stadia I -III) te geven. Pediatrische 
populatie: Kinderen met cystische fibrose van 1 maand tot 18 jaar: 20 mg/kg/dag in 2 tot 3 porties, met een verhoging tot  
30 mg/kg/dag wanneer noodzakelijk. Voor meer informatie omtrent dosering van Ursofalk® capsules, tabletten of suspensie 
raadpleeg de volledige SPC. Wijze van toediening: oraal. Indien de patiënt vanwege de grootte van de Ursofalk® capsule 
moeite heeft met het doorslikken, dan mag de capsule zonodig open gemaakt worden en de inhoud worden toegevoegd aan 
bijvoorbeeld yoghurt. De Ursofalk® tabletten moeten in zijn geheel met wat vloeistof geslikt worden. Ursofalk® 50 mg/ml 
suspensie wordt toegediend aan de hand van een bijgeleverde maatbeker bij kinderen met meer dan 10 kg lichaamsgewicht 
of aan de hand van een commercieel verkrijgbaar spuitje voor eenmalig gebruik bij kinderen tot 10 kg lichaamsgewicht. 
Bijwerkingen: Maagdarmstelselaandoeningen: (vaak, ≥ 1/100, <1/10) kleverige ontlasting of diarree; (zeer zelden 
<1/10.000) ernstige pijn in de rechter bovenbuik tijdens de behandeling van PBC. Lever- en galaandoeningen: (zeer zelden 
<1/10.000) verkalking van galstenen; decompensatie van levercirrose tijdens de behandeling van gevorderde stadia van PBC 
die gedeeltelijk afnam na het staken van de behandeling. Overgevoeligheidsreacties: (zeer zelden <1/10.000) urticaria. 
Contra-indicaties: acute ontstekingen aan de galblaas of de galwegen; occlusie van de galwegen (occlusie van de ductus 
choledochus of een ductus cysticus); veelvuldige galkolieken; röntgenondoorschijnende verkalkte galstenen; verminderde 
contractiliteit van de galblaas; overgevoeligheid voor galzuren of voor één van de hulpstoffen. Pediatrische populatie: bij een 
onsuccesvolle porto enterostomie of wanneer er geen herstel optreedt van een goede galafvoer bij kinderen met biliaire atresie 
Waarschuwingen: Ursofalk® dient onder medisch toezicht te worden gebruikt. Tijdens de eerste drie maanden van de 
behandeling dienen elke 4 weken de leverfunctiewaarden AST, ALT en γ-GT te worden gecontroleerd, daarna elke 3 maanden. 
Naast het onderscheid kunnen maken tussen wel of niet reagerende patiënten die behandeld worden voor PBC, maakt deze 
controle ook een vroege detectie mogelijk van potentiële verslechtering van de leverfunctie, met name bij patiënten met 
gevorderde PBC. Bij gebruik voor het oplossen van galstenen: om de therapeutische progressie van het oplossen van galstenen 
te kunnen beoordelen, en om tijdig eventuele verkalking van de stenen te kunnen vaststellen moet de galblaas, afhankelijk van 
de afmeting van de stenen, 6 tot 10 maanden na aanvang van de behandeling worden gevisualiseerd (orale cholecystografie) 
met totaalbeeld en occlusies in staande en liggende houding (ultrasone controle). Indien de galblaas op röntgenfoto’s niet kan 
worden gevisualiseerd, of in geval van verkalkte stenen, verminderde contractiliteit van de galblaas of frequente episodes van 
galkoliek, moet de behandeling met Ursofalk® worden gestaakt. Bij gebruik voor de behandeling van gevorderde PBC: in zeer 
zeldzame gevallen is decompensatie van levercirrose waargenomen, die gedeeltelijk afnam na het staken van de behandeling. 
Indien diarree optreedt moet de dosering worden verlaagd, en in geval van aanhoudende diarree moet de behandeling worden 
gestaakt. Vijf ml Ursofalk® suspensie bevat 0,50 mmol (11,39 mg) natrium. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een 
gecontroleerd natriumdieet. Verpakking: Ursofalk® capsules: omdoos met 100 capsules in 4 blisterverpakkingen (Al/PVC) 
met elk 25 capsules. Ursofalk® tabletten: doordrukstrip van transparante, kleurloze PVC/PVDC en aluminiumfolie; 100 filmomhulde 
tabletten in een doos. Ursofalk® suspensie: fles met 250 ml. Afleverstatus en vergoeding: U.R. en volledig vergoed. 
Ursofalk® capsules: RVG 08384. Ursofalk® tabletten: RVG 112405. Ursofalk® suspensie: RVG 101647. Registratie-
houder: Dr. Falk Pharma Benelux B.V., Claudius Prinsenlaan 136A, NL-4818CP Breda, Nederland. Voor informatie: 
Dr. Falk Pharma Benelux B.V., Breda, 076-5244200, of raadpleeg de volledige SPC. Versie verkorte SPC-tekst: 20150112.

Referentie: 1. http://www.efarma.nl, d.d. 17 maart 2015.
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SAMENVATTING PROEFSCHRIFT LUCAS MAILLETTE DE BUY WENNIGER

‘The biliary tree in health and immune-mediated disease’

SAMENVATTING PROEFSCHRIFT NANDA GRUBEN

‘Revisiting the roles of hepatic inflammation and adipokines in metabolic disease’

Promotiedatum: 27 maart 2015

Universiteit van Amsterdam

Promotor: Prof. dr. U.H.W. Beuers,

Prof. dr. R.P.J. Oude Elferink

Co-promotor: Dr. N. de Vries

De bicarbonaatparaplu en de biliaire 

glycocalyx beschermen de galwegen 

tegen toxische galzouten.

Gezonde galwegen zijn onmisbaar 

voor een goede functie van de lever. 

De normale stroom van gal richting 

de darm kan echter verstoord raken 

wanneer de galwegen beschadigd of af-

gekneld worden. De in de gal aanwezige 

galzouten zijn in potentie zeer gevaarlijk 

voor de cellen die de binnenbekleding 

van de galwegen vormen, maar de in dit 

proefschrift beschreven studies tonen 

een nieuw mechanisme waardoor deze 

onder normale condities buiten gehou-

den worden. 

Daarbij blijkt bicarbonaat, een basische 

stof die in grote hoeveelheden door 

de galwegcellen wordt geproduceerd, 

een grote rol te spelen. Het bicarbo-

naat vormt aan het celoppervlak een 

‘paraplu’ die gevaarlijke galzuren omzet 

in minder gevaarlijke varianten. Deze 

bicarbonaatparaplu lijkt op zijn plaats 

te worden gehouden door een opper-

vlakkige verzameling suikerketens die 

bekend staat als de glycocalyx.  

Het tweede deel van het proefschrift 

onderzoekt een andere ziekte die de 

normale functie van de lever kan ver-

hinderen: IgG4-gerelateerde ziekte. Pa-

tiënten met dit probleem lijken klinisch 

dikwijls te lijden aan een gevaarlijke 

kwaadaardige tumor van de galwegen 

of alvleesklier, maar hebben in feite een 

ziekte van het immuunsysteem waar-

bij de buisjes van de galboom worden 

dichtgedrukt door massa’s immuuncel-

len in het weefsel. Over de oorzaak van 

deze immunologische verstoring was 

weinig bekend.

Met behulp van sequencingtechnieken 

lukte het meer inzicht te krijgen in de 

immunologische ziektemechanismen 

die aan IgG4-gerelateerde ziekte ten 

grondslag liggen. Het nauwkeurig 

onderzoeken van grote cohorten van 

patiënten maakte het bovendien mo-

gelijk om een nauwkeuriger algoritme 

voor het interpreteren van laboratori-

umwaarden op te stellen en een nieuw 

idee te vormen over een mogelijke 

oorzaak voor de ziekte: de ‘vieze oude 

man’-hypothese stelt dat chronische 

blootstelling aan antigenen in blauwe-

boorden werksituaties een eerste aanzet 

zou kunnen geven tot de ontsporing 

van het immuunsysteem. Uiteindelijk is 

het de bedoeling dat deze bevindingen 

helpen om een betere diagnostische test 

voor IgG4-gerelateerde (galweg)ziekte te 

ontwikkelen en om een betere onder-

bouwing te geven voor de optimale 

behandelstrategie.

Promotiedatum: 13 mei 2015

Rijksuniversiteit Groningen

Promotor: Prof. dr. M.H. Hofker

Co-promotor: Dr. D.P.Y. Koonen

Vetzucht is een groot gezondheidspro-

bleem en speelt een belangrijke rol bij 

het ontstaan van metabole ziekten, zoals 

ouderdomssuikerziekte en leververvet-

ting. Er wordt gedacht dat leveront-

steking en een veranderde regulatie 

van adipokines (bioactieve stoffen die 

worden uitgescheiden door vetweefsel) 

betrokken zijn bij het ontstaan van deze 

ziekten. Drs. Nanda Gruben heeft dit 

tijdens haar promotieonderzoek nader 

onderzocht. 

Ze heeft de rol van leverontsteking bij 

ouderdomssuikerziekte bestudeerd 

met behulp van twee muismodellen 

met leverontsteking. Ze onderzocht of 

deze muizen sneller insulineresisten-

tie ontwikkelden dan muizen zonder 

leverontsteking. Insulineresistentie is 

een voorstadium van ouderdomssuiker-

ziekte. Leverontsteking bleek echter in 

beide muismodellen geen effect te heb-

ben op het ontstaan van insulineresis-

tentie. Leververvetting, waarbij eveneens 

leverontsteking kan ontstaan, wordt 

ook in verband gebracht met insuline-

resistentie. Met een literatuuronderzoek 

heeft de promovenda aangetoond dat 

er weinig bewijs is dat leververvetting 

bijdraagt aan insulineresistentie. In de 

meeste gevallen kon de relatie ver-

klaard worden door veranderingen in 

lichaamsgewicht.

Daarnaast heeft de promovenda in pa-

tiënten onderzocht of de aanwezigheid 

van verschillende adipokines in vet- en 

leverweefsel samenhangt met kenmer-

ken van leververvetting. Vooral de aan-

Lees verder op pagina 23.
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Olysio® IFN-free* and 
ribavirin-independent† regimen.1

Dosing that’s as easy as 1,2,3

Janssen-Cilag B.V.

 regimen.1

Olysio® – advancing IFN-free* treatment – at the core of HCV cure1-6 §

    First ever, 12 week interferon-free* and ribavirin independent† regimen1,2

    High SVR12 rate (93%) in null responders with Metavir score F0–21,2

    High SVR12 rate (93%) in naïve and null responders with Metavir score F3–41,2

    No discontinued treatment due to adverse events (in IFN* free, 12 week treatment arms)1,2

*  For treatment intolerant/ineligible patients who are in urgent need of treatment.
† Based on clinical assessment of each individual patient.

Referenties:  1. Olysio SmPC. |  2. Lawitz E et al, The Lancet 2014; Published online July 28, 2014  http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61036-9.  | 3. Manns M et al, Lancet 2014; doi:10.1016/S0140-
6736(14)60538-9.  | 4. Jacobson IM et al, Lancet 2014; doi:10.1016/S0140-6736(14)60494-3.  | 5. Forns X et al. Gastroenterology 2014;146(7):1669-1679.  | 6. Zeuzem S et al, Gastroenterology 2014;146(2):430-41

TIME PER DAY
WITH FOOD

MONTHS
(12 WEEKS)

1 2 3
DAAs

OLYSIO® + SOF

Simple, all-oral dosing with
a good safety and 

tolerability profi le1,2

High SVR12 rates, (93%), 
regardless of prior treatment 

experience or disease severity1,2

Only 12 weeks total
 treatment duration1

§ Hepatitis C Virus (HCV) cure , was defi ned as sustained virological response (SVR) with <25 IU/mL undetectable at the end of treatment and 24 weeks after planned end of 
treatment (EOT) in the Phase IIb study, and HCV RNA <25 IU/mL detectable or undetectable 12 weeks after the planned EOT in the phase lll studies.

©
 J

an
ss

en
-C

ila
g 

B.
V.

 -
PH

N
L/

N
O

/0
31

5/
00

02

62061_JAN_Olysio_Adv_NL_A4.indd   1 02-04-15   14:46

Proefschriftenservice

Het is voor leden van de vereniging mogelijk om via het secretariaat recente 

proefschriften aan te vragen. Aan toekomstige promovendi wordt verzocht 

om een exemplaar van hun proefschrift toe te zenden aan het secretariaat 

onder vermelding van correspondentieadres, zodat aanvragen doorgestuurd 

kunnen worden naar de promovendus.

wezigheid van het adipokine chemerin 

bleek samen te hangen met minder 

leverontsteking. Of chemerin daadwer-

kelijk beschermt tegen leverontsteking, 

is vervolgens onderzocht met muizen 

die ongevoelig zijn voor chemerin en 

muizen die een chemerinoverschot 

hebben. Uit beide modellen bleek dat 

chemerin geen beschermend effect heeft 

op het ontstaan van leververvetting of 

insulineresistentie. 

Uit deze resultaten concludeert drs. 

Gruben dat leverontsteking niet bij-

draagt aan het ontstaan van ouderdoms-

suikerziekte, in tegenstelling tot wat 

eerder werd gedacht. Daarnaast con-

cludeert ze dat het adipokine chemerin 

niet beschermt tegen ouderdomssuiker-

ziekte of leververvetting. Het is daarom 

de vraag of medicijnen gericht tegen 

ontsteking of chemerin zullen helpen bij 

het bestrijden van deze ziekten.

SAMENVATTING PROEFSCHRIFT NICOLE M.F. VAN GERVEN

‘Autoimmune hepatitis in The Netherlands: Epidemiological and clinical aspects’

Promotiedatum: 29 mei 2015

Vrije Universiteit van Amsterdam

Promotor: Prof. dr. C.J.J. Mulder

Co-promotores: Dr. G. Bouma,

Dr. C.M.J. van Nieuwkerk

Autoimmuun hepatitis (AIH) is een 

chronische ontstekingsziekte van de le-

ver van onbekende etiologie. Het eerste 

deel van dit proefschrift richt zich op de 

epidemiologie en klinische presentatie 

in AIH. In Nederland vonden wij een 

gemiddelde jaarlijkse incidentie van 1,1 

per 100.000 per jaar en een punt pre-

valentie van 18,3 per 100.000. Tevens 

bleek dat 12% van de patiënten op het 

moment van diagnose histopatholo-

gisch al een levercirrose had en meer 

dan de helft van de patiënten fibrose. 

Bij ongeveer 40% van de AIH patiënten 

komen geassocieerde auto-immuun 

ziektes voor, waaronder coeliakie. Coe-

liakie blijkt vaker voor te komen bij AIH 

patiënten vergeleken met de algemene 

populatie. Het klinisch beeld van AIH 

varieert en is moeilijk te onderscheiden 

van andere leverziekten, zoals Hepatitis 

E. Het is nog onbekend of acute hepati-

tis E chronisch kan worden bij patiënten 

met lage doseringen immuunsuppresiva, 

zoals AIH patiënten. De prevalentie van 

hepatitis E bij AIH patiënten bleek gelijk 

te zijn aan gezonde controles.

Het tweede deel van dit proefschrift 

richt zich met name op genetische asso-

ciaties in AIH. Hoewel de exacte patho-

genese van AIH onbekend is, wordt over 

het algemeen aangenomen dat de ziekte 

het gevolg is van een ongecontroleerde 

immuunreactie in een genetisch gevoe-

lige gastheer. Human leukocyte antigen 

(HLA) klasse-II genotype is de enige 

beschreven en bevestigde genetische as-

sociatie bij AIH patiënten.  Er is een as-

sociatie tussen Cytotoxic T lymphocyte 

antigen-4 en AIH beschreven, welke wij 

in dit proefschrift niet hebben kunnen 

bevestigen. Daarnaast bieden wij inzicht 

in de invloed van HLA-DRB1*0301 en 

HLA-DRB1*0401 op de klinische mani-

festatie en prognose van AIH patiënten. 

Het blijkt dat de ernst van de ziekte en 

behandelingsrespons in type 1 AIH een 

genetische basis heeft. 

De standaardbehandeling van AIH 

bestaat uit een inductie met prednison, 

meestal in combinatie met azathi-

oprine als corticosteroid sparende 

onderhoudsbehandeling. Met name bij 

patiënten met langdurige remmissie 

was het eindpunt van de behandeling 

een dilemma. Het blijkt dat bij vrijwel 

alle AIH patiënten binnen twee jaren na 

stoppen van de therapie, de ziekteactivi-

teit terug keert. Daaropvolgende nieuwe 

pogingen om de medicatie uit te sluipen 

geeft altijd recidief van ziekte activiteit.  

Een terughoudende positie moet wor-

den ingenomen met betrekking tot het 

uitsluipen van medicatie of stoppen van 

lage dosis immunosuppresiva bij patiën-

ten in langdurige klinische remissie. 

Vervolg van pagina 21.



Indicatie: Viekirax & Exviera zijn geïndiceerd i.c.m. andere geneesmiddelen 
voor de behandeling van chronische hepatitis C (CHC) bij volwassenen.

Zie voor de SmPC’s en referenties elders in deze uitgave. 

Be sure.

Viekirax & Exviera bieden dankzij het 3-voudige werkingsmechanisme 
hoge zekerheid voor uw GT1- en GT4-patiënten:

- 94-100% SVR12 bij aanbevolen regime1-11

- 0,0-0,2% uitval door medicatiegerelateerde bijwerkingen1-11

-  Uitgebreid onderzocht bij alle geïndiceerde patiëntenpopulaties1-11

Omdat iedere  
 patiënt telt.
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