
Trainingssessie 

Het Big Bird studieteam nodigt u graag uit voor een 
trainingssessie omtrent het gebruik van Z-drugs 
(Zolpidem, Zopiclon) en benzodiazepines ((z-)BZD) 
voor primaire slaapstoornissen. 

Programma 

 Naar een rationeel gebruik van 
benzodiazepines 

 De afbouw van benzodiazepines mogelijk 
maken: tools voor de huisarts 

 Voorstelling onderzoek naar de effectiviteit 
van een blended care aanpak 

Accreditering 

Erkenning door het RIZIV voor ethiek en economie, 
t.w.v. 2 creditpunten, wordt aangevraagd. 

Locaties 

De trainingen vinden plaats in regio Leuven, 
Antwerpen, Gent, Brussel en Luik op verschillende 
data. Inschrijving kan naargelang uw voorkeur. 

Sponsor 
UZ Leuven/KU Leuven 

Financiering 
Belgian Health Care Knowledge Center (KCE) 

 

Uitnodiging 

 

 

 
Training en klinische studie omtrent de afbouw 

van benzodiazepinegebruik voor primaire 

slaapstoornissen in eerstelijnszorg. 

 

 

 

 

Klinische studie 

Pragmatisch, cluster gerandomiseerd onderzoek, in 
samenwerking met 6 academische centra, omtrent 
de effectiviteit van blended care. 

Blended care 

 Aanvulling op zorg door de huisarts 
 Online leermodule voor bijkomend inzicht 
 Patiënten werken zelfstandig, interactief 

Waarom? 

België is koploper als het aankomt op de globale 
consumptie van (z-)BZD. In 2011 werden er 495 
miljoen DDD verkocht, dit in vergelijking met 180 
miljoen in Nederland. Daarnaast wees de 
gezondheidsenquête van 2013 uit dat bijna 13% 
van de Belgische volwassenen (z-)BZD had gebruikt 
in de afgelopen twee weken (WIV-ISP, 2013). De 
helft van deze gebruikers gaf aan dagelijks gebruik 
te maken van (z-)BZD voor minstens 6 weken 
(Anthierens, 2012).  

Vergoeding 

Deelnemende artsen ontvangen een vergoeding van 
3100 euro voor de volledige studie. 

Deze studie betreft een samenwerking tussen de expertisecentra 
voor huisartsgeneeskunde van KU Leuven, UAntwerpen, UGent, 
VUB, ULB en ULiège. 

Overzicht trainingen 

Zaterdag 23 februari 2019 10u00 – 12u30 Antwerpen (Wilrijk) NL inschrijven meer info 
Dinsdag 26 februari 2019 21u00 – 23u00 Leuven NL inschrijven meer info 
Donderdag 21 maart 2019 TBD Luik FR  meer info 
Zaterdag 23 maart 2019 09u30 – 12u00 Namen (Bouge) FR  meer info 
Dinsdag 26 maart 2019 21u00 – 23u00 Leuven NL inschrijven meer info 
Donderdag 28 maart 2019 08u00 – 10u30 Luik FR  meer info 
Donderdag 28 maart 2019 20u30 – 22u30 Kortrijk  NL inschrijven meer info 
Donderdag 28 maart 2019 20u30 – 22u30 Antwerpen (Wilrijk) NL inschrijven meer info 
Woensdag 24 april 2019 20u30 – 22u30 Gent NL inschrijven meer info 
Donderdag 25 april 2019 08u00 – 10u30 Brussel FR  meer info 
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