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Wij produceren campagnes onder
de noemer Topic. Deze campagne wordt ingestoken bij dagblad
Trouw en online geplaatst op onze
platformen. Daarnaast werken we
samen met diverse partners die
aansluiten bij de campagnes om
zo relevant mogelijk te zijn. Wij
geloven dat we met relevante en
inhoudelijke content consumenten
kunnen informeren, inspireren en
activeren.

Volg ons:

Nederland hee als wereldwijde top-10 speler in biotechnologische patentaanvragen, de kennis en infrastructuur
in huis om als innovator voorop te lopen binnen Europa.
Het waarmaken van die potentie vergt focus en massa. Het
vraagt om samenwerking en branding op nationaal niveau
– en in de toekomst mogelijk in Benelux-verband. Ons land
telt negen bioscience-parken, met ieder hun eigen inhoudelijke expertises, die nauw samenwerken om te profiteren van
elkaars hoogwaardige kennis en ervaring. Met nog intensie-
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vere, multidisciplinaire en publiek-private samenwerking
kunnen we binnen vijf jaar de Nederlandse positie binnen
de Europese top verder versterken. De samenwerking met
sterke patiëntenverenigingen, brancheverenigingen zoals
HollandBIO en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
en de komst van de EMA naar Nederland maakt onze uitgangspositie sterker dan ooit.
Het Leiden Bio Science Park staat in de top 5 van Europese
bioscience parken. Meer dan honderdvijig biotechbedrijven en de complete keten voor medicijnontwikkeling zijn
hier verenigd. Wereldspelers zoals Janssen Vaccines en
Galapagos en faciliteiten zoals het Centre for Human Drug
Research en de Biotech Training Facility maken onderdeel
uit van deze unieke infrastructuur.
Wanneer talent, kennisinstellingen en innovatieve bedrijven de kans krijgen om samen te werken gaat het innovatievliegwiel sneller draaien. Dat gebeurt niet vanzelf. Naast
focus is daarvoor kapitaal nodig. Dan komen nieuwe medicijnen sneller beschikbaar en groeit de sector nog harder.
Het goede daarvan ligt in de multiplier-factor: 5% extra
R&D-investeringen levert 20% meer economische groei
op. Hoe mooi zou het zijn als Nederland op het gebied van
de bioscience een economische regio van wereldformaat
wordt waar universiteiten en kennisinstellingen samen
met innovatieve bedrijven, kansen creëren voor iedereen.
Ida Haisma, directeur Stichting Leiden Bio Science Park
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Ik ga altijd op zoek naar wat ik nog kan
Perianale
fistels
Momenteel zijn er in
Nederland ruim 80.000

Natascha Quint

mensen met een chronische darmontsteking,
hiervan heeft iets minder

Natascha Quint laat zich
niet klein krijgen door de
ziekte van Crohn met een
perianale fistel.

dan de helft de ziekte
van Crohn. Een vervelende complicatie is het
krijgen van perianale
fistels. Een fistel is een
onnatuurlijke doorgang
tussen de darm en de

In een heel korte periode, van
nog geen drie maanden, viel
Natascha Quint zonder aanwijsbare redenen dertig kilo af. “Dat
is best veel,” vertelt ze lachend.
“In het ziekenhuis kwamen de
artsen erachter dat ik de ziekte
van Crohn heb, in een heel heftige vorm.” Van haar dikke darm
was op dat moment al zo’n drie
kwart ontstoken. “Dat verklaarde een hoop van wat ik voelde en
wat er gebeurde in mijn lichaam.
Ik kon hooguit een klein rondje
door de straat lopen. Dat was
mijn energie voor de dag.” Niet
lang na de diagnose kreeg ze als
gevolg van ontstekingen last van
een perianale fistel.
Ongemakkelijk
Bij Natascha werd een perianale
fistel ontdekt tijdens een operatie om een stoma aan te leggen.
Het was de eerste keer dat ze een
fistel had. “Dat is een periode
dat ik mij heb geschaamd. Het
heeft gelukkig niet heel veel pijn
gedaan, maar heeft wel ongemakkelijke situaties gecreëerd.”
Een perianale fistel bevindt zich
vaak in de nabijheid van de sluitspier van de anus. Dit zorgt ervoor dat patiënten soms moeite
hebben om de ontlasting onder
controle te houden en last hebben van winderigheid. Over het
algemeen tijdelijk. Het zorgt ervoor dat mensen zich onzeker
voelen in die periode.
Goede basis
De periodes met een perianale fistel zijn niet alleen fysiek
zwaar, de ontsteking is vaak
pijnlijk, maar vooral ook geestelijk belastend voor patiënten.
C-ANPROM/NL//0605 APRIL 2020

huid die kan ontstaan
doordat een abces, een
met pus gevuld zakje,
een weg naar buiten
zoekt. Een perianale
fistel ontstaat meestal
na een ontsteking in de
buurt van de anus. Via de

“Ondanks hoe
beroerd en
uitzichtloos het
soms lijkt, er komt
altijd weer een
moment dat je je beter
voelt. De momenten
dat je weer tot leven
mag komen.”
“Dat zijn wel dieptepunten geweest. Het zijn de momenten
dat je iedereen weg wilt duwen
en in je eentje op je kamer wilt
zijn. Naar buiten gaan en onder
de mensen zijn, kostte me veel
energie. Sporten was onmogelijk.”
“Ik ben ongeveer vijf jaar ziek
en zo’n vier jaar samen met mijn
vriend. Hij heeft het ergste wel
meegemaakt, zoals de fistels en
de stoma. Dat maakt het draaglijker. Mijn vriend heeft me er
op een aantal momenten echt
doorheen gesleurd. Daar ben ik
hem erg dankbaar voor, dat hij
er voor me is en mij steunt. Hetzelfde geldt voor mijn moeder
en zus. Wat dat betreft heb ik
de mazzel dat ik een goede basis heb. Ik heb altijd iemand bij
wie ik kan uithuilen of een lolletje kan maken, zodat ik even

kan vergeten dat ik ziek ben.
Het is belangrijk dat iemand je
aankijkt voor wie je bent en niet
als een patiënt. Iemand die, als
je geen energie hebt en het liefst
weg wilt rennen, zegt ‘kom, we
gaan een ritje met de auto maken’.”
Naar het pretpark
Natascha staat op een andere manier in het leven door de
ziekte. “Ik waardeer dingen eerder dan iemand die niet ziek is,
heb ik het idee. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik elke dag op
mijn werk mag komen. Ik ben
niet bewust bezig met wat ik er
allemaal door moet laten. Ik ga
nog steeds, als ik daar zin in heb,
naar het pretpark. Ik ben alleen
wat voorzichtiger en scherper.
Maar er is heel weinig waarvan
ik zeg ‘dat doe ik echt niet vanwege mijn ziekte’.”
Vorig jaar moest ze een musical
en concert afzeggen, omdat ze te
ziek was. “Op het moment dat ik
me daarna weer beter voel, probeer ik alsnog te gaan.” Haar advies aan mensen met een chronische aandoening: “Je moet de
tijd nemen om ermee om te leren
gaan en het te accepteren. Dat
gebeurt niet vanzelf. Het is niet
zo dat je morgen wakker wordt
en dat het allemaal koek en ei is.
Ik denk dat iedereen er uiteinde-

lijk op zijn of haar manier goed
mee om gaat.”
Mentaal sterker
“Bij momenten heb ik het echt
heel zwaar gehad. Dus ja, ik
word er sterker van. Zeker weten! Vooral mentaal. Je krijgt
klappen te verwerken en daar
heb je het mee te doen. De slechte momenten zijn ook de momenten dat je erachter komt wie
er dicht bij je staan. En je leert
kracht te halen uit andere mensen.” Gevraagd of ze kan uitleggen wat ze daarmee bedoelt: “Dat
iemand de tijd neemt om je eruit
te helpen, op momenten dat je
geen zin hebt of geen energie
hebt. Dat ze je laten voelen dat je
er mag zijn.”
Jongerenbestuurslid
De ziekte brengt ook mooie dingen, vervolgt Natascha. “Ik heb
een opleiding tot meubelmaker
afgerond, maar ben vervolgens
heel andere dingen gaan doen.”
Ze werkt als jongerenbestuurslid
voor de CCUVN (Crohn en Colitis
Ulcerosa Vereniging Nederland).
“In het bestuur geef ik jongeren
een stem wat betreft de ziekte.
Mijn werk heeft me naar Europese vergaderingen op IJsland en
in Boekarest gebracht en bij een
symposium dat werd georganiseerd door het Koninklijk Huis.”

fistel komt pus, lucht en
soms ook ontlasting naar
buiten. Bij 12-15% van
de patiënten met Crohn
kunnen na 5 jaar perianale fistels ontstaan. Dit
kan oplopen tot 21-23%
na 10 jaar en 26-28% na
20 jaar. 1-4

Referenties:
1. www.ccuvn.nl.
2. Schwartz DA, et al.
Gastroenterology.
2002;122:875–880.
3. Eglinton TW, et al. Dis Colon
Rectum. 2012;55:773-7.
4. Gottgens KWA, et al. Eur
J Gastroenterol Hepatol.
2017;29(5):595-601.
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Prinses Máxima Centrum doet onderzoek naar personalised medicine

“Ieder kind met kanker zijn eigen behandeling”
Circa 75 procent van de
kinderkankerpatiënten
in het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie in Utrecht geneest.
Uiteraard wordt er hard
gewerkt om dat percentage omhoog te krijgen. Een
van de vele onderzoekers
die daaraan een bijdrage
levert, is dr. Jan Molenaar.
Met zijn onderzoeksgroep
streeft hij naar op het
individuele kind toegesneden behandelingen tegen
kanker.

Prachtig woord, precisiegeneeskunde. Dat is exact waar de onderzoeksgroep van dr. Jan Molenaar zich mee bezighoudt. Ieder
kind met kanker zou een behandeling op maat moeten kunnen
krijgen, stelt Molenaar. “In het
Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie komen zo’n 600
nieuwe kinderen per jaar. Grofweg 75 procent van hen kunnen
we al genezen, omdat ze een kankervorm hebben waarvoor een
goede algemene behandeling is.
Denk aan leukemie, dat met bijvoorbeeld een combinatie van
chemotherapie, bestraling en immuuntherapie wordt behandeld.
Voor de overige 25 procent van
de kinderen, bij wie de behandeling niet aanslaat of voor wie nog
geen behandelopties zijn, zoeken
we naar een persoonlijke aanpak. Personalised medicine.”
Maatwerkbehandeling
tegen tumoren
Die zoektocht vindt deels plaats

via het zogeheten iTHER-programma (individualized therapy). “Dit programma betre alle
kinderen met kanker waar geen
behandeling meer voor is”, zegt
Molenaar. “Bij hen nemen we
een stukje uit de tumor, waar
we vervolgens een volledige moleculaire typering op doen. Dat
wil zeggen dat we het volledige
DNA en RNA in kaart brengen.
Zo krijgen we alle genetische afwijkingen in beeld die de oorzaak
zijn van de ontspoorde tumorcellen.” Deze enorme hoeveelheid
data wordt vervolgens besproken
door tal van specialisten. “Eind-

“Ieder kind met
kanker genezen met
een optimale kwaliteit
van leven, dat is het
grote doel van onze
programma’s”

doel is gezamenlijk bepalen welke specifieke behandeling kan
worden ingezet tegen de betreffende specifieke tumor. Oewel,
welke medicatie past precies bij

Bron: Integraal Kankercentrum Nederland

de gevonden genetische afwijkingen?” Volgens Molenaar gee
deze aanpak al goede resultaten:
“Tumoren kunnen fors in groei
afnemen, waardoor een betere
kwaliteit van leven voor het kind
ontstaat. Helaas komen de tumoren bij de meeste kinderen wel
weer terug.” Volgens Molenaar
is dit de eerste stap die nodig is
naar een nieuwe behandeling
waarmee we in de toekomst kinderen echt beter kunnen maken.
Medicijnen testen op
tumormodellen
Naast dit translationele onderzoek doet Molenaars groep nog
meer innovatief onderzoek. Molenaar: “Kinderen met kanker
hebben minder DNA-afwijkingen
dan volwassenen met kanker. Dat
maakt een moleculaire typering
lastiger en het beperkt ook het
aantal aangrijpingspunten voor
behandelingen. Voor veel genetische afwijkingen bij kinderen is
er dan ook nog geen medicatie,
in tegenstelling tot de afwijkingen bij volwassenen.” Een ander
hoopgevend programma richt
zich daarom op ‘tumor organoide modellen’. “Daarbij laten we
in het laboratorium tumorcellen
gecontroleerd groeien tot een zogenaamd organoïde, een groepje
tumorcellen. Die gebruiken we
vervolgens onder meer om direct
medicijnen op te testen.” Dat gebeurt met een robot, die met een
pipet vele tientallen verschillen-

Kanker
bij kinderen
Jaarlijks krijgen ongeveer
600 kinderen (0 tot 18 jaar) in
Nederland de diagnose kanker.
Er is een groot verschil tussen
kanker bij kinderen en kanker
bij volwassenen. Een groot deel
van de vormen van kinderkanker komen vooral of alleen voor
bij kinderen. De behandelingen
en genezingskansen zijn ook
anders dan bij volwassenen.

de nieuwe medicijnen op de tumor test. “Zo hopen we erachter
te komen welk nieuw medicijn
– of welke combinatie van medicijnen – bij welke patiënt werkt”,
aldus Molenaar.
Kinderen met een ongeneeslijke
vorm van kanker krijgen dankzij
het werk van Molenaar en zijn
collega’s dus de voor hen persoonlijk beste behandeling. Met
als uiteindelijk streven het genezingspercentage van 75 naar
100 te brengen. “Ieder kind met
kanker genezen met een optimale kwaliteit van leven, dat is het
grote doel van onze programma’s. Uiteraard kunnen we niets
garanderen, maar er gebeurt genoeg dat perspectief biedt.”
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UNIEKE MICRONAALDJES VOOR DE AFGIFTE VAN VACCINS EN
GENEESMIDDELEN TEGEN INFECTIEZIEKTEN EN VORMEN VAN KANKER
“Onze opperhuid is een betere plek om vaccins af te geven, omdat
zich daar heel veel immuun cellen bevinden, die mogelijke indringers
kunnen herkennen en bestrijden. Echter, de meeste vaccins worden
nog steeds in spieren of onder de huid gespoten. De naalden die nu
gebruikt worden zijn te groot om het nauwkeurig in die bovenste
huidlaag van minder dan een millimeter dik te injecteren”.

Pieter Jan Vos
oprichter en
CBO van MyLife
Technologies te
Leiden

Intradermale medicijnafgifte
MyLife Technologies ontwikkelt micronaaldpleisters met naaldjes van nog
geen halve millimeter lang. Deze naaldjes
zitten met 100 stuks op een plat schijfje van een centimeter doorsnee. Met
gecontroleerde druk wordt dit op de huid
aangebracht. De naaldjes reiken tot in de

immuun-actieve huidlaag van slechts één
millimeter. Daar wordt het geladen vaccin
of medicijn afgegeven vanuit de nanoporiën die zich in de keramische naaldjes
bevinden. Daarbij zijn deze micronaalden
pijnvrij, eenvoudig te plaatsen, en voorkomt het bloedbesmettingen.
Oprichter en Chief Business Officer Pieter
Jan Vos heeft in 2015 het bedrijf in Leiden
BioScience Park geopend om deze technologie door te ontwikkelen tot een volwaardig farmaceutisch product.
Vaccins
In Leiden werkt een ervaren team samen
met internationale farmabedrijven en
academische centra aan vaccins tegen o.a.
influenza (griepvirus). Naast het werken
aan actuele virale vaccins start het bedrijf

nu ook met het verbeteren van o.a. de
afgifte van anti-kanker vaccins, een markt
die zich nu sterk ontwikkelt.
Een recente mijlpaal van het jonge bedrijf
is de start van een studie in vrijwilligers
om een verbeterde afgifte te laten zien
van een bekend bloedstollingsmedicijn.
De micronaaldenpleister biedt daarbij een
goed alternatief op de geregelde bezoeken aan het ziekenhuis, wat veel geld en
werktijd kost.
“Door de gecontroleerde afgifte van
geneesmiddelen, leveren onze micronaalden direct voordeel op voor patiënt
en zorgverlener. Omdat je zo de slokdarm,
maag en de darmen overslaat, heb je vaak
minder medicijn nodig en zijn er minder
bijwerkingen ten opzichte van injecties,
tabletten en infuus”.
Opschalen
De micronaaldentechnologie heeft
inmiddels erkenning van diverse vaccin-organisaties (B&MGF, WHO, PATH) die deze
technologie als cruciaal bestempelt voor
toekomstige vaccinatieprogramma’s.
Het aanbrengen van deze micronaalden is
in minder dan 30 seconden gedaan door

100 micronaalden op een keramisch plaatje
van 1 cm, te combineren tot een pleister

een verpleegkundige of door de patiënt
zelf. Naast grootschalige vaccinaties is dat
aantrekkelijk voor de dagelijkse dosering
van medicijnen voor bijv. Alzheimer, chronische pijn of osteoporose.
MyLife Technologies is begonnen met het
opschalen van haar lab en productie om
in de komende jaren op wereldniveau te
kunnen gaan leveren aan farma-partners.
Het bedrijf is daarom bezig met haar eerste
‘echte’ financieringsronde waarin het reeds
voor twee-derde harde toezeggingen heeft
van informele investeerders en het op zoek
is naar aanvullende investeerders.

info@mylifetechnologies.nl
ADVERTORIAL

OncoLize

bestrijdt tumoren van binnenuit: Effectief - Minder bijwerkingen - Betaalbaar
gaat is dat de behandeling van
agressieve tumoren effectiever
kan, zonder de vele bijwerkingen
en het nodeloos lijden. Daarbij
kunnen de complexe behandelkosten ook nog eens verminderd
worden tot 50%”.

“Met de diagnose
‘agressieve hersentumor’
wist ik wel dat mijn vader
niet lang meer te leven had.
Maar ons gezin was geheel
niet voorbereid op de snelle
opeenstapeling van zeer
ernstige bijwerkingen ten
gevolge van de behandeling
van die tumor. Dat was een
lijdensweg die wij iedereen
willen besparen…”

Mike de Leeuw,
oprichter en CEO van OncoLize BV

Injecteerbare
medicijndepots
Aan het woord is Mike G.W. de
Leeuw, ondernemer in injecteerbare medicijndepots tegen kanker. Zijn studie tumor virologie en
carrière in UniLever, DSM Pharma
en DSM China brachten hem bij
het oprichten van DSM BioMedical, Branching Tree en InGell
Labs. Nu richten hij en zijn ervaren team binnen OncoLize zich
geheel op het behandelen van

agressieve tumoren. Het nieuwe
bedrijf heeft exclusieve rechten
op een injecteerbare vloeistof
die gemengd kan worden met
standaard Chemo-medicijnen of
moderne Immuno-medicijnen.
De vloeibare formulering wordt
direct in een tumor geïnjecteerd
via een lange, dunne naald, of
via een bestuurbare katheter.
Na het inspuiten verandert de
vloeistof spontaan binnen enkele
seconden in een zacht, stevig
medicijndepot.
Over een periode van 1 tot 3
weken wordt het anti-kanker
medicijn langzaam afgegeven,
doordat het depot laagje voor
laagje afslijt. Concentraties van
het medicijn lopen in een tumor

De meeste tumoren worden al
ontdekt als ze nog in een lokale
of regionaal groeifase zijn. Toch
worden de meeste medicijnen
nog door het hele lichaam
gespoeld bij de huidige behandelingen. ‘Chemo’ is zeer effectief,
betaalbaar en voorlopig nog hard
nodig in de behandelopties van
de oncoloog. Echter, al circulerend door het lichaam beschadigt Chemo ook vaak organen
en het immuunsysteem. Juist dat
immuunsysteem is essentieel in
de bestrijding van tumoren. Door
lokalisatie over langere tijd in de
tumor kun je die vele bijwerkingen voorkomen of minimaliseren.
op tot 100 maal hoger dan ooit
mogelijk zou zijn via orale toediening of via een infuus. Buiten de
tumor is het medicijn bijna niet
meer meetbaar doordat je het
gelokaliseerd hebt.
Minder bijwerkingen
cruciaal
“Waar het ons met name om

Het bedrijf heeft recent de eerste
haalbaarheidsstudies tegen
agressieve pancreas- en longtumoren succesvol afgerond. Nu
moet het door ontwikkelen, opschalen en goedkeuringen aanvragen. Er staan twee beroemde
kankerklinieken in de VS en EU
klaar om dan van start te gaan.

INVESTEERDERS
GEZOCHT
“Tot nu toe hebben wij
alles zelf gefinancierd,
maar nu starten wij
de eerste, externe
financieringsronde
met ‘angel investors’,
die naast een goed
rendement, ook impact
op de samenleving
willen hebben. Want
ook dat is essentiëel in
onze aanpak:

“Making tumor
treatment Triple A:
Affordable and
Accessible for All”.

info@oncolize.com
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Zelf oriënteren, zelf kiezen, zelf
over de veranderde rol van mens
In de toekomst komen er
nog meer mensen met een
chronische ziekte. Toch
gebeurt er veel om de
toekomst voor deze mensen niet inktzwart te laten
zijn, maar rooskleuriger
te maken. Dianda eldman,
directeur van de Patiëntenfederatie Nederland, vertelt
over die positieve ontwikkelingen. En geeft daarbij
belangrijke tips voor de
patiënt. “Stel je actief op.”

Kunt u enkele trends schetsen van mensen met een
chronische ziekte?
“Het belangrijkste is dat de
groep chronische patiënten nu
al erg groot is en in de toekomst
alleen maar verder stijgt. In
2018 waren er 8 miljoen Nederlanders met minstens één chronische ziekte en maar liefst 5,4
miljoen Nederlanders met minimaal twee chronische ziekten.
De verwachting is dat die laatste
groep in 2040 uit 6,5 miljoen Nederlanders bestaat. Een stijging
dus van ruim 20 procent. Dat
heeft allerlei oorzaken, zoals de
toegenomen levensverwachting.
Nederlanders worden gemiddeld
steeds ouder en dat gaat nu eenmaal gepaard met chronische
aandoeningen. Daarnaast neemt
het aantal chronische ziekten toe
door betere behandelmethoden.
Een ziekte waar iemand vroeger
aan overleed, kan nu een chronische ziekte zijn geworden. In de
toekomst heeft meer dan de helft
van de Nederlanders een chronische ziekte. Leven met een ziekte wordt dus de standaard, zou
je kunnen zeggen. Een andere
tendens is dat het aantal mantelzorgers afneemt. In de toekomst
staan tegenover elke 85-plusser
slechts 6 mogelijke mantelzorgers, nu zijn dat er nog 15.”

DIANDA VELDMAN
DIRECTEUR PATIËNTENFEDERATIE NEDERLAND

Dat zijn geen vrolijke berichten. Terwijl er voor mensen
met een chronische ziekte
in het recente verleden juist
veel ten goede is gekeerd.
“Dat klopt. Alleen al op het gebied van wet- en regelgeving is
er veel meer aandacht voor de
patiënt gekomen. Zo is recent
het recht op Samen Beslissen
aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
toegevoegd. Samen Beslissen

betekent dat arts en patiënt samen beslissen welke zorg het
beste past. Een andere positieve
ontwikkeling is dat de meeste
zorginstellingen inmiddels van
het besef doordrongen zijn dat
ze naar patiënten moeten luisteren. De rol van de patiënt is belangrijker geworden.”
Is dat ook te danken aan de
Patiëntenfederatie Nederland?
“Wij proberen als koepel van patiëntenorganisaties in elk geval
al 25 jaar de belangen van patienten te behartigen. Door in samenwerking met partijen in de
zorg tot verbeteringen te komen,
door zaken te agenderen en door
te creëren of cocreëren. Een

“Op ZorgkaartNederland staan
ruim 800.000 reviews,
die allemaal
inzicht geven
in de kwaliteit
van zorg”

voorbeeld van dat laatste is een
van onze websites, ZorgkaartNederland.nl. Daar kunnen mensen een recensie achterlaten
over een zorgverlener of -instelling, waar anderen hun voordeel mee kunnen doen. Inmiddels staan daar ruim 800.000
reviews op, die allemaal inzicht
geven in de kwaliteit van zorg.”
Werkt dat? Zorginstellingen
hoeven zich toch niets aan te
trekken van die recensies?
“Wat we hoopten, was dat instellingen met slechte recensies
minder patiënten zouden krijgen en dat de zorgaanbieders
met goede waarderingen juist
meer patiënten zouden aantrekken. In de praktijk werkt
dat ook. Veel mensen laten zich
bij hun keuze voor een zorgverlener leiden door recensies.
Andersom kijken zorgverleners
naar die recensies en leren ervan. En ik ken verhalen van ziekenhuisdirecteuren die artsen
complimenteren met een mooie
waardering. Dus ZorgkaartNederland.nl werkt.”
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beslissen:
sen met een chronische ziekte
Hoe ziet u de toekomst van
de zorg, tegen de achtergrond van dat toenemende
aantal mensen met een chronische ziekte?
“Wat mij betreft zijn er drie grote, noodzakelijke verbeterpunten in de zorg. De eerste is dat
er nog meer aandacht moet komen voor preventie. De zorg is
nu hoofdzakelijk gericht op behandeling, daar worden dokters
voor betaald. Er is een sterke financiële prikkel om te behandelen. Sterker nog, als je van het
ene ziekenhuis in het andere belandt, doet men daar regelmatig
alle onderzoeken opnieuw. Dat
is lang niet altijd in het belang
van een patiënt. De prikkel zou
meer moeten liggen bij de kwaliteit van leven, bij de preventie
van ziekten en complicaties.
Een tweede verbeterpunt met
het oog op de toekomst is dat
er meer nadruk moet liggen op
wat mensen zelf kunnen, op
zelfmanagement dus. Er komen
minder mantelzorgers en er is
een tekort aan personeel in de
zorg. Daarmee wordt het beroep
op het zelforganiserende vermogen van mensen groter, al
realiseer ik me terdege dat je dit

“Als patiënt
hoef je je anno
2020 echt niet
meer lijdzaam en
aankelijk op te
stellen”
niet van heel kwetsbare mensen kunt verwachten. Het derde
en misschien wel belangrijkste
verbeterpunt betreft de hele organisatie van de zorg.”
Hoe is die nu en hoe kan die
beter?
“De zorg is traditioneel georganiseerd, heel gefragmenteerd.
Een voorbeeld: je hebt een verwijzing nodig van je huisarts,
dus moet je tussen 8 en 9 uur ’s
ochtends eerst de assistente bellen; dan kun je na enkele dagen
terecht bij de huisarts; als die
je een verwijzing geeft, moet je
een afspraak maken bij het ziekenhuis; soms kun je daar pas
na weken terecht voor een intake; vaak gaat er dan nog een tijd
overheen voordat een eventuele behandeling start, et cetera,
et cetera. Dat hele, verouderde

proces kan een stuk efficiënter.
Bijvoorbeeld door inzet van digitale middelen, zoals telemonitoring. Daardoor worden patiënten niet alleen sneller geholpen,
maar ook worden de zorgverleners beter ingezet.”
Wat zou u ten slotte mensen
met een chronische ziekte
willen meegeven?
“Dat ze een actieve rol kunnen
spelen in de zorg voor hun chronische ziekte. Patiënten zijn al
enorm geëmancipeerd in de loop
der jaren en dat is een groot
goed: als patiënt hoef je je anno
2020 echt niet meer lijdzaam en
afhankelijk op te stellen. Je kunt
je bijvoorbeeld via ZorgkaartNederland oriënteren in de zorg en
zelf zorgverleners kiezen. Verder
kun je dankzij Samen Beslissen
actief meebeslissen over de soort
zorg die je vervolgens krijgt. Ook
zijn er tal van websites die je
kunnen helpen bij gesprekken
met zorgverleners, zoals 3goedevragen.nl. Uiteindelijk komt zo’n
actieve rol als patiënt je kwaliteit van leven ten goede.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

Chronische
aandoeningen
Op 1 januari 2018 hadden
9,9 miljoen mensen in
Nederland één of meer
chronische aandoeningen.
Dit komt overeen met
58% van de Nederlandse
bevolking. Een ‘chronische aandoening’ is hier
gedefinieerd als een aandoening waarbij over het
algemeen geen uitzicht is
op volledig herstel.
Bron: Nivel
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Nederland vol ambitie op het gebied van Life Scien
Van vaccins tegen gezondheids-bedreigende virusziekten tot duurzame manieren
om vlees te produceren:
biotechnologie is overal. Het
mooie is dat Nederland hierbij internationaal tooanaangevend is. Als het aan managing director van HollandBIO
Annemiek Verkamman ligt,
bouwt Nederland die positie
verder uit.

Om begripsverwarring te
voorkomen, wat is
biotechnologie precies?
“Een innovatieve vorm van technologie die gebruikmaakt van
de slimmigheden in de natuur.
Met chemie kun je al veel, maar
met complexe technologieën uit
de natuur kun je nog veel meer.
‘Life sciences’ dekt de lading eigenlijk beter dan ‘biotechnologie’, omdat het doel erin vervat
zit: zorgen voor het leven, voor
een gezonde en duurzame samenleving.”
Voor welke problemen kunnen life sciences een oplossing bieden?
“Voor heel veel verschillende.
Ter illustratie, bij maar liefst 11
van de 17 door de VN geformuleerde Sustainable Development
Goals kunnen life sciences iets
betekenen. Natuurlijk op het gebied van gezondheid, zoals het

ontwikkelen van vaccins tegen
ziektes als ebola of – heel actueel – het coronavirus. Denk
ook aan nieuwe geneesmiddelen, waarvan ik gentherapie een
mooi voorbeeld vind van wat biotechnologie allemaal vermag.
Kort gezegd kun je met gentherapie het DNA van iemand met
een erfelijke aandoening repareren. Dit kan dus genezing
voor tal van ziekten gaan betekenen. Daarnaast is biotechnologie relevant in onder meer de
landbouw. Zo speelt het een rol
bij het veredelen van planten.

de oplossing van het stikstofprobleem.”
Welke rol spelen jullie met
HollandBIO?
“Wij zijn de belangenvereniging
van meer dan 200 biotechnologiebedrijven in Nederland. Ons
doel is deze bedrijven maximaal
te laten bijdragen aan een gezonde en duurzame samenleving.
Concreet streeft HollandBIO ernaar obstakels die de biotechbedrijven hinderen, uit de weg te
ruimen. Hoe krijg je bijvoorbeeld
de enorme hoeveelheid kennis
van de Nederlandse universiteiten naar praktische toepassing
bij Nederlandse bedrijven? En
welke wet- en regelgeving staat
een snelle en brede beschikbaarheid van biotech innovaties in de
weg? Die obstakels wegnemen
is niet altijd gemakkelijk. Zo is
vorig jaar nog het Nederlandse
biotechbedrijf Orca Therapeutics naar Canada uitgeweken
omdat het vergunningstraject
voor het uitvoeren van klinisch
onderzoek in Nederland zo lang
duurde. Met dat soort drempels
houden wij ons onder meer bezig, om uiteindelijk de Nederlandse life sciences-sector tot
volle bloei te laten komen.”

“Ik voel me
bevoorrecht om in
deze sector
te werken”

Toepassing van biotechnologie
op dit gebied zorgt er bijvoorbeeld voor dat er minder water
en bestrijdingsmiddelen nodig zijn voor die planten. En op
deze manier kan ik nog wel even
doorgaan met voorbeelden van
het maatschappelijke belang van
biotechnologie. Laat ik er nog
eentje noemen, dat is kweekvlees. Ofwel echt vlees gemaakt
uit dierlijke cellen. Er is geen enkel dier nodig voor dit vlees, dat
daardoor een bijdrage levert aan

Wat is nu de positie van
Nederland in het internationale life sciences-landschap?
“Nederland staat er bijzonder
goed op. Niet alleen verdubbelde de life sciences-sector in ons

ANNEMIEK VERKAMMAN
MANAGING DIRECTOR VAN HOLLANDBIO

IN SAMENWERKING MET EIT HEALTH

Innoveren is mensenwerk
Menno Kok en Sari Makkonen (EIT Health)

Menno Kok

Hoewel het gezegde “voorkomen is beter dan genezen” elke Nederlander op de lippen bestorven ligt, investeren we met elkaar
schrikbarend weinig in (primaire-) preventie. Daarmee doelen we
zeker niet alleen op de overheid. Het lijkt er op dat we er niet van
houden om serieus over onze eigen gezondheid na te denken,
met als gevolg dat we ons makkelijk laten meeslepen in slechte
gewoontes zoals overdadig eten en te weinig bewegen. Bovendien slapen we vaak slecht en worden we geplaagd door stress,
waarmee het kwartet van de gezondheidsbedreigingen compleet
is. Om daar echt wat aan te kunnen doen, hebben we behoefte
aan houvast. We zoeken naar de trapleuning van het leven: iets
dat ons veilig, verantwoord en het liefst een beetje leuk naar een
hoger niveau kan brengen (zeg maar: een gezonde lifestyle). Maar
ook iets dat we los kunnen laten als we daar zelf voor willen kiezen.
Overigens zou ik de term “lifestyle” graag inruilen voor zoiets als
“slim gedrag.” Want we willen graag overbrengen dat het gaat om
het aanpassen van je gedrag door zelf elke dag een paar slimme

keuzes te maken. Dat geldt natuurlijk onverkort voor mensen die
ziekte of ongemak meemaken.
Hoe komen we zo ver?
De kern van het antwoord is: oog houden voor alle kennis en
kunde die er op dit gebied is en heel goed luisteren naar de toekomstige gebruikers en hun ondersteuners, zoals huisartsen en
verpleegkundigen, buurtwerkers en buren. Maar ook overheden
spelen een rol, evenals verzekeraars, technologie bedrijven en
wetenschappers. Die brengen we daarom samen binnen EIT
Health en we helpen ze nieuwe bruikbare producten en diensten
voor de Europese burger te ontwikkelen.
www.eithealth.eu
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nces: “Wij moeten het Boston van Europa worden”
land in de afgelopen tien jaar in
omvang, maar ook zijn de perspectieven gunstig. We hebben
erg veel kennis op heel goede
universiteiten, tal van prachtige
bedrijven – van gerenommeerde
farmaceuten tot start-ups met
veel potentie – en investeerders
die stilaan vertrouwd zijn geraakt met deze kapitaalintensieve sector en durven investeren.
En last but not least hebben Nederlanders ook wel eigenschappen die passen bij de sector: eigenwijsheid, nieuwsgierigheid
en doorzettingsvermogen.”
Wat zijn wat u betreft prachtige Nederlandse voorbeelden
van innovatie?
“Het gevaar van een antwoord is
dat je andere bedrijven tekortdoet. Maar als ik er toch een
paar zou moeten noemen, dan
mag het Belgisch-Nederlandse
Galapagos niet ontbreken. Dit
farmaceutische bedrijf brengt
naar verwachting dit jaar een
reumamedicijn op de markt.
Daar is veel doorzettingsvermogen voor nodig geweest, zo’n
20 jaar geleden zijn ze begonnen met niets, inmiddels zijn ze
beursgenoteerd en ongeveer 15
miljard euro waard.
Ook Genmab is een mooi voorbeeld, zij ontwikkelen middelen
tegen kanker. Verder noemde ik
net kweekvlees, op dat gebied
timmeren de Nederlandse bedrijven Meatable en Mosa Meat

“Ik hoop echt dat
steeds meer mensen
gaan dromen van
een carrière in de
life sciences”

hard aan de weg. Ook hier geldt:
zo kan ik nog wel even doorgaan.”
Maar op de lauweren rusten
is er niet bij?
“Uiteraard niet. Internationaal
is Boston nog altijd het Mekka van de life sciences, waar de
overheid fors investeert in biotechnologie. Wat mij betreft
moet Nederland het Boston van
Europa worden. Daar is een
ijzersterk innovatieklimaat voor
nodig, met voldoende toegang
tot financiering. Maar daar is
zeker ook menskracht voor nodig, knappe koppen om precies
te zijn. Ik hoop echt dat steeds
meer mensen gaan dromen van
een carrière in de life sciences.
Er is en er komt werk in overvloed, of je nu bio-informaticus,
communicatiespecialist of labmedewerker bent. Afwisselend
werk in een toonaangevende,
betekenisvolle sector. Laat ik het
bij mezelf houden: ik voel me
elke dag bevoorrecht om erin te
werken.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

Geen fiets stabieler dan een 4Wieler!
Duofiets Standaard

088 444 00 00

Heerlijk ouderwets fietsplezier op de meest comfortabele, stabiele en veilige fiets
die er bestaat! Alleen op de Solo of de Tourfiets. Samen op de Duo: naar keuze op
een zadel zoals op een gewone fiets (Standaard) of zitting (Comfort). U hoeft u geen
angst meer te hebben om te vallen. 4Wielers sturen en rijden heel gemakkelijk en
zijn er ook als e-bike. Met hydraulische remmen zodat u weinig kracht hoeft te
zetten. U bent weer onafhankelijk en geniet volop van fijne fietstochtjes in de
buitenlucht. Ook als u problemen met uw evenwicht of een beperking heeft. De
Solo en Tourfiets zijn maar 66 cm breed en passen door elke deur. De Solo is
ingeklapt ook een loophulp en kunt u overal stallen. Kijk op 4wieler.nl en bel voor
een proefrit. Dat kan bij de fabrikant in Leiden maar ook bij u thuis!

Solofiets

Neem geen onnodig risico!
Als fietsen op een gewone fiets niet
meer gaat, denkt men dat een
3wieler de oplossing is. Maar op
een 3wieler moet u leren fietsen en
als dat al lukt is er nog steeds een
forse kans op ongelukken. Daarom:
stap op tijd over op een 4Wieler.
Geen fiets is stabieler!

4wieler.nl

Tourfiets

Duofiets Comfort

10 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL
NEN

Patiëntveiligheid aankelijk
van goed functionerende ICT
Ziekenhuizen zijn zich
steeds meer bewust
van de afhankelijkheid
van ICT-systemen, maar
minder voorbereid op
ICT-uitval.

SHIRIN GOLYARDI
CONSULTANT ZORG EN WELZIJN NEN

KARS JANSEN
CONSULTANT ZORG EN WELZIJN NEN

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patientgegevens worden beheerd
en uitgewisseld. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid
(OVV) constateert in het
rapport ‘Patiëntveiligheid bij
ICT-uitval in ziekenhuizen’ dat
ziekenhuizen zich bewust zijn
van de aankelijkheid van
ICT-systemen, maar minder
goed zijn voorbereid op uitval.
“Informatiebeveiliging is één
van de onderwerpen, naast
IT-beheer en business continuity management, die op het

hoogste bestuursniveau van
het ziekenhuis thuishoren,”
benadrukt Kars Jansen van
NEN op grond van het rapport.
Digitale weerbaarheid
Door de toenemende aankelijkheid van ICT is het van
belang dat de ziekenhuissector de digitale weerbaarheid
op orde brengt, benadrukt
de OVV. Aanleiding voor het
rapport waren meerdere
ICT-storingen in verschillende ziekenhuizen. Deze hadden impact op de zorg. Soms
klein, zoals laboratoriumuitslagen die telefonisch moesten worden doorgegeven,
met een grotere kans op het
maken van fouten. In enkele
gevallen waren ziekenhuizen
gedwongen om behandelingen uit te stellen en een tijdelijke opnamestop door te
voeren.
Een van de aanbevelingen is
dat ziekenhuizen de risico’s
in kaart brengen en moeten
evalueren wat is misgegaan.
Voor wat betre de risico’s die
samenhangen met informatiebeveiliging, zou de norm
NEN 7510 dan het uitgangpunt moeten zijn. Deze norm
biedt zorginstellingen een
raamwerk voor het opstellen
van een geïntegreerd informatiebeveiligingsbeleid.
“Ziekenhuizen zijn weelijk
verplicht om te zorgen voor
een adequate beveiliging van
informatiesystemen die voor
het leveren van patiëntenzorg cruciaal zijn,” stelt Shirin
Golyardi van NEN. NEN 7510
biedt een concrete aanpak
voor ziekenhuizen om de risico’s die uitval van ICT met

zich meebrengt voor de zorg
aan patiënten, adequaat te beheersen. De richtlijnen en uitgangspunten van NEN 7510
helpen ziekenhuizen daarnaast bij het borgen van adequate veiligheidsmaatregelen
en bieden handvaen om de
kwetsbaarheid en niet-beschikbaarheid van ICT-systemen te testen.
Persoonsgegevens
Voor het leveren van goede zorg zijn ziekenhuizen
steeds meer aankelijk van
het goed functioneren van
de ICT. “Al zeker vijien jaar
wordt ICT steeds relevanter en raken datasystemen
steeds meer verbonden. Daar
hoort een volwassenheid bij
qua informatiebeveiliging,”
constateert Jansen. Om zijn
punt te benadrukken, maakt
hij een vergelijking met de
informatiebeveiliging bij banken. “De overheid beschouwt
het betalingsverkeer als vitale infrastructuur. De banken
handelen daarnaar. Die zien
ISO 27001, de internationale

“Als een ziekenhuis
aan de norm
voldoet, gee een
onaankelijke
certificatieinstelling een NEN
7510-certificaat af
met een geldigheid
van drie jaar. NEN
beheert een publiek
register met de
certificaathouders”

norm voor informatiebeveiliging (die als basis geldt voor
NEN 7510) als een uitgangsdocument voor het meest basale beveiligingsniveau.”
“Ziekenhuizen moeten zich
aan NEN 7510 houden, maar
de mate van bewustzijn
van de aankelijkheid van
ICT-systemen is kennelijk
heel verschillend, concludeert de Onderzoeksraad”,
vertelt Golyardi. “Certificatie
is niet verplicht en ziekenhuizen hebben daardoor veel
speelruimte om te bepalen
hoe de implementatie van het
weelijk verplichte managementsysteem voor informatiebeveiliging
plaatsvindt.
Alle ziekenhuizen geven aan
te voldoen aan de NEN 7510
norm, maar lang niet alle ziekenhuizen zijn gecertificeerd.
Wat NEN betre is certificatie
een logische laatste stap om
de implementatie van informatiebeveiliging op de juiste
wijze in een organisatie te
borgen.”
Integrale test
Vaak is er een grote afstand
tussen ICT en het zorgproces,
doordat beide afzonderlijk
worden benaderd, constateert
Jansen. Hij benadrukt dat het
belangrijk is dat deze door
middel van een brugfunctie
aan elkaar zijn gelinkt. NEN
7510 gee een kader waarbinnen ziekenhuizen de voor hun
proces relevant geachte informatiebeveiliging kunnen specificeren, inclusief de daarbij
behorende maatregelen.
Met NEN 7510 worden de risico’s in kaart gebracht. “Vaak
ontbreekt het aan een inte-

ADVERTORIAL

(H)eerlijk gefilterd water

WATER ZOALS WATER HOORT TE ZIJN.
Ons lichaam heeft vocht nodig om te
kunnen functioneren. Als je te weinig
drinkt, dan verzuurt je lichaam, raak
je sneller vermoeid en verlies je je
concentratie.
Als je weet wat dit betekent voor je
lichaam, dan begrijp je hoe belangrijk het is dat het vocht dat je tot
je neemt zo veel mogelijk vrij is van
vervuilende stoffen.
Wanneer deze stoffen niet in je
lichaam komen, dan hoeven ze
ook niet uitgescheiden te worden

en hebben ze ook geen effect op
je gezondheid. De AQV waterfilter
systemen zijn in staat om meer dan
99% van de vervuilende stoffen uit
drinkwater te filteren. Het gaat hierbij
onder andere om vervuilende stoffen
als micro-plastics, lood, chloor, fluor,
chemicaliën, metalen, medicijn- en
hormoon resten, pesticiden en GenX.
Onze systemen filteren niet alleen
extreem goed, maar bootsen ook de
natuur na. Zo worden er mineralen
aan het gefilterde water toegevoegd
en wordt het water gevitaliseerd

tijdens het uittappen.
De AQV filtersystemen hebben geen
aansluiting op de kraan nodig en
geen elektriciteit. Hierdoor kunnen
ze overal geplaatst worden. In geval
van calamiteiten kan met systemen
zelfs regen- of slootwater gefilterd
worden.
We bieden naast waterfilters voor
op het aanrecht ook filters aan voor
onder het aanrecht, op reis, in de
boot/camper, voor Tiny Houses en op
de hoofdwaterleiding.

www.aqv-systems.nl

EXPERT

MENNO KOK
DIRECTEUR, EIT HEALTH BELGIË-NEDERLAND

Hoe we de Nederlander nog gezonder kunnen maken
De Nederlandse gezondheidszorg is van topkwaliteit, en
toch kan het met onze gezondheid nog een stuk beter.
Menno Kok, directeur EIT Health België-Nederland, somt
drie gemiste kansen op.
1. Overgewicht
“Overgewicht is een snelgroeiend probleem. Nederlanders
eten te veel en bewegen te weinig. De kennis, de motivatie
én het doorzettingsvermogen ontbreken vaak om hier echt
wat aan te doen. Mensen verwachten te snel resultaat van
aanpassingen in hun dagelijks leven en geven hun goede
voornemens op.”
2. Stress/burn-out
“Er komen dag in dag uit zo veel indrukken op ons af en we
voelen ons gedwongen op zo veel borden tegelijk te spelen,
dat we ons leven laten domineren door stress. Langdurige
stress is heel ongezond en kan leiden tot een burn-out.”
3. Eerst voorkomen, dán genezen
“In ons zorgstelsel staat het behandelen van ziekten en
aandoeningen centraal. Er gebeurt pas wat als iemand écht
ziek is. Hoewel we het ontstaan van ziekten en aandoeningen
steeds beter kunnen voorspellen, passen we die kennis
helaas onvoldoende toe.”
De oplossing
“Al deze bedreigingen leiden tot steeds meer zieken –
geestelijk en lichamelijk – en steeds hogere kosten. Veel
méér investeren in preventie is de oplossing. Bij voorkeur
met programma’s waarin je mensen langdurig begeleidt,
bijvoorbeeld in groepsvorm, want dat blijkt in veel gevallen
het meest effectief. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een
bedrijf helpen bij het implementeren van een innovatief
preventieprogramma, waarmee je helpt voorkomen dat
iemand ziek wordt en verzuimt.”

grale test. Systemen worden
vaak afzonderlijk getest, ook
qua back-up, maar systemen en applicaties zijn meer
en meer ‘connected’. Daar
wordt onvoldoende op getest,

waardoor het lijkt het of alles werkt. Hierdoor kunnen
relatief kleine problemen uitgroeien tot een systeemprobleem, stelt de Onderzoeksraad.”
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Nederland toonaangevend in diabeteszorg
Maar liefst 1 op de 17 Nederlanders heeft diabetes, ook
wel bekend als suikerziekte.
Wie in Nederland diabetes
heeft, mag zich echter relatief gelukkig prijzen, want
onze diabeteszorg is internationaal vermaard.

“Maar veruit de bekendste zijn diabetes type 1 en diabetes type 2. De
eerste is een auto-immuunziekte,
de tweede is sterk leefstijlgerelateerd, al kan die ook erfelijk zijn.
Vroeger werd deze vorm ouderdomsdiabetes genoemd, maar tegenwoordig krijgen steeds jongere
mensen deze ziekte, met name door
te veel eten en te weinig bewegen.
Zo’n 10 procent van alle patiënten
heeft type 1 en 90 procent type 2.”

Iedereen die dit leest, kent wel een
of meer diabetespatiënten of is er
zelf één. Desondanks weet lang niet
iedereen wat deze chronische ziekte
precies inhoudt. “Sterker nog, veel
van de 1,2 miljoen diabetespatiënten weten zélf niet eens goed wat
ze hebben”, zegt Jeroen Doorenbos,
trainer bij Diabetesvereniging Nederland en ook diabetespatiënt. “In
mijn ogen is het voor hen van groot
belang om kennis over diabetes te
vergaren, omdat je er veel schade in
je lichaam mee kunt voorkomen.”

Impact op dagelijks leven
Volgens Doorenbos is de invloed
van diabetes op het dagelijks leven enorm. “Simpelweg omdat je
diabetes nooit even terzijde kunt
schuiven. Alles wat je doet en laat –
eten, drinken, bewegen, je emoties
– heeft direct invloed op de ziekte.”
Zelf heeft Doorenbos diabetes type
1. Hij geeft een voorbeeld waaruit
de impact van diabetes blijkt. “Ik
moet sterk letten op de hoeveelheid
koolhydraten die ik binnenkrijg. Ik
spuit bij mezelf namelijk insuline
in, een hormoon dat de glucose uit
het bloed haalt. De hoeveelheid insuline die ik moet inspuiten, hangt
zeer sterk af van de hoeveelheid
koolhydraten die ik binnenkrijg.
Dat betekent dus dat ik bij werkelijk
alles wat ik eet en drink moet gaan
rekenen: hoeveel koolhydraten zitten er precies in?”

belang om je als patiënt goed op de
hoogte te stellen van jouw specifieke
vorm van diabetes. Wat kun je aan je
leefstijl veranderen om toekomstige
schade aan je organen te verminderen of zelfs te voorkomen? Daarnaast zit ook de wetenschap niet
stil. Er zijn tal van ontwikkelingen
die de afgelopen tien jaar de kwaliteit van leven van diabetespatiënten
al hebben verbeterd. Doorenbos:
“Farmaceuten zijn druk in de weer

Type 1 en 2
Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij de (brand)stof glucose
niet goed door het lichaam wordt
verwerkt, waardoor ze in het bloed
blijft zitten. Er zijn verschillende
typen diabetes, vertelt Doorenbos.

Wetenschappelijke ontwikkelingen
Diabetes is een chronische ziekte,
wat betekent dat genezing niet mogelijk is. Gelukkig is sterke verbetering van de kwaliteit van leven wél
mogelijk. En juist daarom is het van

“Tegenwoordig krijgen
steeds jongere mensen
diabetes type 2, met
name door te veel eten
en te weinig bewegen”

JEROEN DOORENBOS
TRAINER BIJ DIABETES VERENIGING NEDERLAND

om betere medicatie op de markt te
brengen. De ontwikkelingen op dat
gebied gaan razendsnel. Zo zijn er
inmiddels middelen die de werking
van insuline heel exact kunnen regelen.” Een ander voorbeeld betreft
sensortechnologie. “Vroeger kon je
met een vingerprik de hoeveelheid
suiker in je bloed meten. Nu zijn er
sensoren die op je lichaam kunnen
worden geplaatst en die elke anderhalve minuut de glucosewaarde meten. Via bijvoorbeeld een app zie je
die waardes en vervolgens kun je je
gedrag daar snel op aanpassen.”
Kunstmatige alvleesklier
Ook de nabije toekomst voor diabetespatiënten stemt Doorenbos
hoopvol. “Zo is er een kunstmatige

alvleesklier in de maak. Dat is een
externe insulinepomp die insuline
en glucagon aan het lichaam toedient, al naar gelang de behoefte. Dit
apparaat neemt de patiënt veel werk
uit handen.” Het is geen toeval dat
deze alvleesklier in Nederland wordt
ontwikkeld, besluit Doorenbos.
“De diabeteszorg in ons land is erg
goed. De kennis, de protocollen, de
richtlijnen, de samenwerking tussen
eerste en tweede lijn, de vergoeding
van zorg: Nederland loopt sterk
voorop en andere landen, zoals de
Verenigde Staten, volgen ons.” De
perspectieven voor een diabetespatiënt lijken al met al chronisch beter
te worden.
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

ADVERTORIAL

Bariatrische chirurgie: effectieve
behandeling van diabetes type 2 bij
mensen met morbide obesitas
Morbide obesitas heeft grote impact op de gezondheid en kwaliteit van leven. Bariatrische
chirurgie wordt in combinatie met leefstijlverandering steeds vaker toegepast om te zorgen
voor blijvend gewichtsverlies. De ‘Roux-en-Y
gastric bypass’ en de ‘sleeve gastrectomie’ zijn
de meest verrichte ingrepen. Naast het forse gewichtsverlies (rond 30%), is er bij de meeste patiënten een resolutie of sterke afname van obesitas gerelateerde comorbiditeit na de operatie
en verbetert de kwaliteit van leven aanzienlijk.
Het effect is het meest uitgesproken bij diabetes
mellitus type 2 en obstructief slaapapneusyndroom.

is (minimaal 2 medicijnen) al bij een BMI >30kg/
m2, een bariatrische behandeling overwogen
moet worden. Patiënten hebben vaak al kort na
de operatie minder of geen (80%) insuline meer
nodig. Andere gezondheidsklachten zullen ook
verminderen of verdwijnen. In het eerste jaar na
de operatie is het verstandig om te kijken naar de
chronische medicatie: voor diabetes, hypertensie,
hyperlipidemie kunnen ze worden afgebouwd,
voor antidepressiva en antipsychotica, kan het nodig zijn de dosering aan te passen i.v.m. verminderde opname. In de jaren hierna is er een reële
kans is dat u een patiënt minder vaak terugziet
tijdens uw spreekuur.

programma voor leefstijlverandering. Hiervoor is
doorzettingsvermogen nodig; zeker gewichtsver-

Bariatrische chirurgie geeft een indrukwekkende
verbetering van de glucoseregulatie bij patiën-

De aanpak van de Nederlandse Obesitas Kliniek
(NOK) is uniek. Patiënten worden door een vast

lies behouden vraagt nog lange tijd aandacht en
inzet van de patiënt. Daarom blijven wij patiënten

ten met diabetes type 2. De nieuwe richtlijn die
dit jaar van kracht wordt, geeft aan dat bij pati-

team van gespecialiseerde artsen, diëtisten, psychologen en bewegingsdeskundigen behandeld.

na het intensieve leefstijltraject nog tot 5 jaar na
de operatie volgen.

enten met diabetes type 2 die lastig te reguleren

Deze teams werken nauw samen met de chirur-

De NOK is in Nederland de grootste en meest

gen en internisten van de verschillende partnerziekenhuizen. Tijdens een intensief voortraject leren
patiënten dat hun leven ingrijpend zal veranderen
en dat zij hun eet- en leefpatroon drastisch moeten aanpassen. Dan volgt een bariatrische ingreep
in één van onze partnerziekenhuizen. Vervolgens
start – veelal in groepsverband - het intensieve

gespecialiseerde, zelfstandige kliniek voor de behandeling van mensen met ernstig overgewicht.
U kunt eenvoudig en snel naar ons doorverwijzen
via Zorgdomein. Voor meer informatie over onze
behandeling, geneesmiddelengebruik na bariatrie
en een overzicht van onze vestigingen, ga naar
www.obesitaskliniek.nl

