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Kennistoets

1.15  U ziet op uw spreekuur een zuigeling van 4 
maanden oud. De ouders zijn ten einde raad, 
hun dochter huilt een paar uur per dag. Na 
een voeding lijkt ze meer geïrriteerd te zijn, 
overstrekt ze veel en horen de ouders de 
voedingen door de slokdarm heen ‘klokken’. 
De ouders weten niet of ze zuur uit haar 
mond ruikt. Bij lichamelijk onderzoek ziet 
u een gezonde zuigeling die goed groeit. U 
doet het volgende:
a U doet een pH-impedantiemeting.
b U geeft uitgebreid uitleg, onder andere over 

voeden en overvoeden en over het natuur-
lijke beloop van reflux.

c U maakt een vervolgafspraak om op korte 
termijn te evalueren en biedt tevens aan het 
kind op te nemen om de ouders te ontlasten 
als het niet meer gaat. 

d U schrijft meteen een protonpompremmer 
voor.

1. a en d zijn juist
2. a en c zijn juist
3. b en c zijn juist
4. b en d zijn juist

Verkorte productinformatie Qvar® Extrafijne Aërosol

Samenstelling: Qvar® Extrafijne Aërosol:Qvar® Extrafijne Aërosol 50 Inhalator, Autohaler™, 
AeroChamber Plus™ met Flow-Vu™ en Qvar® Extrafijne Aërosol 100 Inhalator, Autohaler™, 
AeroChamber Plus™ met Flow- Vu™ bevatten 200 doses beclometasondipropionaat à 50/100 
μg per dosis. Therapeutische indicatie: Profylactische anti-inflammatoire behandeling van 
astma bronchiale. Dosering: Volwassenen: bij milde tot matig astma: 50-200 μg tweemaal 
daags. In ernstige gevallen: tot 400 μg tweemaal daags. De maximaal aanbevolen dagdo-
sis bedraagt 800 μg. De aanbevolen dagdosis van Qvar is een factor 2-2.5 lager dan van de 
bestaande CFK-bevattende beclometasondipropionaat aërosolen. Patiënten op een fluticason 
inhalator kunnen overgezet worden op dezelfde dagelijkse dosis Qvar tot een maximum van 800 
μg per dag. Bij patiënten op een budesonide inhalator kan de dosering gehalveerd worden als ze 
overgaan op Qvar. Kinderen van 5 jaar en ouder: bij mild tot matig astma: 50 μg tweemaal daags. 
In ernstige gevallen: 100 μg tweemaal daags. De maximaal aanbevolen dagdosis bij kinderen 
bedraagt 100 μg tweemaal daags. Als het gebruik van een voorzetkamer noodzakelijk is, kan de 
AeroChamber Plus™ met Flow-Vu™ voorzetkamer gebruikt worden. Hierdoor blijft de extrafijne 
dosis-aërosol gehandhaafd. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor één der bestanddelen, 
longtuberculose, herpes simplex en status astmaticus. Waarschuwingen en voorzorgen: Qvar 
is niet geïndiceerd voor de onmiddellijke verlichting van astma-aanvallen of status astmaticus. 
Bijwerkingen: In het doseringsgebied van 100-800 μg per dag bevinden de waarden voor de 
bijnierschorsfunctie zich in het normaalwaarde-gebied. Tijdens het gebruik van beclometasondi-
propionaat per inhalatie kan incidenteel heesheid optreden. In zeldzame gevallen zijn bronchos-
pasmen na de inhalatie, candidiasis van de mondkeelholte of overgevoeligheidsreacties gemeld. 
In een enkel geval is misselijkheid gemeld. Farmacokinetiek: Depositie: meer dan 55% van de 
hoeveelheid die het mondstuk verlaat komt in de long en een klein deel - minder dan 35% - slaat 
neer in de oropharynx. Afleverstatus: U.R. De Qvar® Extrafijne Aërosol Inhalator, Autohaler™, 
AeroChamber Plus™ met Flow-Vu™ worden volledig vergoed. Voor prijzen zie KNMP taxe. Voor 
nadere informatie over Qvar verwijzen wij naar de geregistreerde SPC. IVAX Farma B.V., Haarlem, 
dd 12 oktober 2009. AeroChamber Plus™ met Flow-Vu™ is een trademark van Trudell Medical 
International. Teva Nederland, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Tel. (023) 514 71 57. Verkorte 
product informatie - versie 10.2009.

Referenties: 1.Vanden Burgt J.A. et al. Efficacy and safety overview of a new inhaled cortico-
steroid, QVAR (hydrofluoralkane-beclomethasone extrafine inhalation aerosol), in asthma. J 
Allergy Clin Immunol 2000; 106: 1209-26. 2. Schayck C.P. van, D. Donnell. The efficacy and 
safety of QVAR (hydrofluoralkane-beclomethasonedipropionate extrafine aerosol) in asthma 
(Part 1): an update of clinical experience in adults. Int J Clin Pract July 2004; 58 (7): 678-688. 3. 
Ederle K. (on behalf of the multicentre studygroup). Improved control of asthma symptoms with 
a reduced dose of HFA-BDP extrafine aerosol: an open-label, randomised study. Eur Rev Med 
Pharmacol Sci 2003; 7: 45-55.
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VERKORTE BIJSLUITER GRAZAX®

Farmaceutische vorm en samenstelling: GRAZAX® is een lyophilisaat voor oraal gebruik (een soort 
smelttablet) voor speci� eke immunotherapie en bevat SQ gestandaardiseerd allergeenextract van Timothee 
graspollen (Phleum pratense) in een concentratie van 75,000 SQ-T per tablet. Therapeutische indicatie: 
Een behandeling met een gunstige invloed op het natuurlijke beloop van door graspollen geïnduceerde rhinitis 
en conjunctivitis in volwassenen en kinderen (vanaf 5 jaar) met klinisch relevante klachten en een positieve 
huidpriktest en/of speci� eke IgE test op graspollen. Dosering en wijze van toediening: De dagelijkse dosis 
is één smelttablet die onder de tong wordt geplaatst. Niet slikken gedurende de eerste minuut. Het wordt 
aanbevolen om de eerste inname onder medisch toezicht in te nemen. Start de behandeling minstens 2 maanden 
voor het begin van het graspollenseizoen en ga door gedurende het jaar. Het wordt aanbevolen om elke dag 
GRAZAX in te nemen gedurende 3 jaar. Behandeling met GRAZAX dient te beginnen bij artsen die ervaring 
hebben met behandeling van allergische aandoeningen en in staat zijn allergische reacties te behandelen. 
Klinische effect: Dagelijkse behandeling met GRAZAX in volwassenen resulteert in een statistisch 
signi� cant effect voor elk van de gemeten rhinoconjunctivitis klachten. Een gunstige invloed op het natuurlijke 
beloop is aangetoond door een aanhoudend effect na het afronden van de behandeling (effect is aangetoond in 
de eerstvolgende twee jaren). Er zijn geen studiegegevens beschikbaar van behandeling bij kinderen langer dan 
één graspollenseizoen. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor hulpstoffen, kwaadaardige of systemische 
aandoeningen die het immuunsysteem beïnvloeden, ontstekingen in de mondholte met ernstige klachten en 
patiënten met ongecontroleerd of ernstig astma. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij 
gebruik: Chirurgische ingrepen in de mond, het wisselen van het melkgebit bij kinderen, verslechtering van 
astma, bij kinderen met astma en een infectie van de bovenste luchtwegen. Bij patiënten die in het verleden 
een systemische reactie kregen op subcutane immunotherapie met graspollen, kan het risico op het optreden 
van een ernstige reactie met GRAZAX verhoogd zijn. Interacties met andere geneesmiddelen en 
andere vormen van interactie: Gelijktijdige behandeling met symptomatische anti-allergische medicatie 
(bijv. antihistaminica, corticosteroïden en mestcel-stabilatoren) kan de tolerantiegrens van de immunotherapie 
verhogen. Zwangerschap en borstvoeding: Geen klinische ervaring. Dierstudies duiden niet op een 
verhoogd risico. Behandeling dient niet te worden gestart tijdens de zwangerschap. Bijwerkingen: Vaak 
voorkomende bijwerkingen zijn milde tot matige locale allergische reacties. In studies meldde 70% van de 
patiënten een bijwerking in het eerste behandeljaar. Dit aantal nam aanzienlijk af in het tweede jaar bij continue 
behandeling. Bij de meeste patiënten beginnen de reacties bij de start van de therapie, duren enkele minuten 
tot uren en worden vanzelf minder binnen 1 tot 7 dagen. Indien de patiënt duidelijke bijwerkingen heeft 
dient anti-allergische medicatie te worden overwogen. In geval van ernstige systemische reacties zoals, angio-
oedeem, problemen met slikken problemen met ademhalen, verandering van stem, of een vol gevoel in de 
keel of verslechtering van astma dient men onmiddellijk een arts te raadplegen. Bij kinderen en jongeren is 
het bijwerkingenpro� el vergelijkbaar met dat bij volwassenen, waarbij infecties van de bovenste luchtwegen, 
buikpijn en braken vaker bij kinderen werden gemeld dan bij volwassenen. Overdosering: Doseringen tot 
1.000.000 SQ-T werden goed verdragen bij volwassenen. Bij kinderen zijn geen gegevens beschikbaar over 
blootstelling aan een dosering boven de aanbevolen dagelijkse dosis van 75.000 SQ-T. Hulpstoffen: Gelatine 
(afkomstig van vissen), mannitol, natriumhydroxide. Houdbaarheid: 4 jaar. Inhoud van de verpakking: 
Aluminium blisterkaarten met 100 tabletten. Registratiehouder: ALK-Abelló A/S Denemarken. RVG 
nummer: 33788  Datum: November 2011. Uitgebreide product informatie; Voor de volledige informatie 
(SmPC) en literatuurservice: ALK-Abelló BV, Postbus 60022, 1320 AA Almere, tel 036 – 539 78 40
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Een natte navel 

Omschrijving diagnose
Bij deze prematuur bleef de navel 
nat, nadat de navelstomp op de 
zesde levensdag was afgevallen. 
Differentiaaldiagnostisch werd 
gedacht aan het veelvoorkomende 
en onschuldige navelgranuloom, de 
zeldzamere ductus omphaloentericus, 
waarbij een verbinding tussen de 
navel en de darm blijft bestaan, en de 
urachusfistel, waarbij er urine uit de 
navel kan komen. Er werd een punc-
taat genomen van de gele druppels. 
Het genomen punctaat toonde een 
ureum 45,5 mmol/l en een kreatinine 
1094 μmol/l, bewijzend voor urine. 

In het embryonale stadium staat de 
blaas in verbinding met de allan-
tois. Deze verbinding, de urachus, 
oblitereert normaal gesproken tot een 
bindweefselstreng, het ligamentum 

umbilicale medianum. De urachus kan 
echter blijven bestaan als een cyste, 
een divertikel, een sinus of een fistel.1

Het punctaat bestond uit urine en was 
dus bewijzend voor een persisterende 
urachus.
De behandeling van keuze bij een 
persisterende urachus is operatief, in 
verband met een verhoogd risico op 
infectie.2 De patiënt werd verwezen 
naar een kinderchirurg, die een excisie 
uitvoerde van de urachusfistel. 

Diagnose: urachusfistel.
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Relaties met farmaceutische industrieën: geen.
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