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Galapagos kan betere testresultaten voorleggen dan de concurrentie

Mensen die lijden aan reumatoïde artritis reageren niet altijd op klassieke medicijnen. Filgotinib komt hen tegemoet. © AFP

Mechels bedrijf klaar
met middel tegen reuma
Groot nieuws in biotechland: het Mechelse
bedrijf Galapagos heeft voor het eerst
een medicijn ontwikkeld dat straks
wellicht in de apotheek ligt. Dat is nog
veel groter nieuws voor de duizenden
reumapatiënten, zeggen experts.
A N N VA N D E N B RO E K

Ruim honderdduizend Belgen, of zo’n 1 procent
van de bevolking, lijden aan reumatoïde artritis.
Zo’n 30 tot 40 procent van hen is niet geholpen
met de klassieke reumamedicijnen en heeft een
ander soort behandeling nodig. Tot voor kort
kwam het erop neer dat die patiënten inspuitingen kregen.
Onlangs was er een doorbraak op de markt
van de reumamedicijnen: pillen op basis van moleculen. Die zouden behalve makkelijker toe te
dienen, ook werkzamer zijn.
Twee van die pillen zijn al op de markt: eentje
van de Amerikaanse farmareus Pﬁzer, de andere
van de eveneens Amerikaanse concurrent Eli
Lilly. Daar komt straks mogelijk een Belgische pil
bij. De ontstekingsremmer Filgotinib is het eerste
medicijn dat het Mechelse biotechbedrijf Galapagos ontwikkeld heeft dat straks wellicht te koop
zal zijn.
Het warm water heeft Galapagos dus niet uitgevonden. Het bijzondere aan Filgotinib is dat
de resultaten van de tests, die Galapagos samen
met het Amerikaanse bedrijf Gilead uitvoerde,

vendien kan het op iedere leeftijd optreden”,
beter zijn dan die van de concurrenten. De newaarschuwt Elewaut. “Dit is geen ziekte die alvenwerkingen van de ontstekingsremmer lijken
leen oude mensen treft. Het is ook geen banale
kleiner te zijn dan die van de andere twee pilaandoening, want naast de ontstekingen van de
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Al moet wel nog een slag om de arm gehouden
Het is wel nog even wachten tot Filgotinib beworden: vergelijkende tests van de verschillende
schikbaar is. Gilead is van plan op korte termijn
pillen zijn nog niet gebeurd.
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ging voor Reumatologie, is daarom voorzichtig.
Hoeveel het zal kosten, moet dan nog uitgeMaar sowieso is het uitstekend nieuws voor de
maakt worden. Net zoals het Riziv nog moet bekijpatiënt dat er straks een middel op de markt bij
ken of het terugbetaald wordt. Vergelijkbare prokomt, zegt hij.
ducten kosten ongeveer 10.000 euro per patiënt
“De impact van reumatoïde artritis is sterk onper jaar. Al betaalt de patiënt daar, dankzij de tusderschat. Het aantal patiënten is heel groot, bo- senkomst van het Riziv, slechts een fractie van.

DeMorgen.

Proces tegen
natuurgenezer
Ross begonnen

Kwaliteitswet
garandeert
overal beste zorg

Voor de rechtbank in Krefeld, in
het westen van Duitsland, is gisteren het proces begonnen tegen de Duitse alternatieve genezer Klaus Ross. De zestiger
moet zich verantwoorden voor
de dood van een Vlaamse en
twee Nederlandse patiënten in
2016, die ernstig ziek waren.
Het gerecht beschuldigt hem
van dood door schuld en
schending van de geneesmiddelenwet. Ross had destijds
een alternatieve kankerkliniek in
Bracht, net over de grens met
Nederlands-Limburg. Ross zei in
Krefeld dat hij geen idee had
hoe of waardoor de drie patiënten tot zeven keer overgedoseerd werden. (BELGA)

Een nieuwe ‘kwaliteitswet’ voor
de gezondheidszorg moet de
patiënt voortaan de beste kwaliteit van zorg garanderen, of die
nu in een ziekenhuis, een privépraktijk of bij hem thuis wordt
verleend. “Als patiënt mag je
verwachten dat de zorgverleners mee zijn met de nieuwste
inzichten. De strenge kwaliteitsnormen die vandaag in de
ziekenhuizen gelden, willen
we binnen de hele gezondheidszorg garanderen”, zegt
minister van Volksgezondheid
Maggie De Block (Open Vld).
Door een aangepaste regeling
voor de wachtdienst van apothekers hoeven patiënten geen
toeslag meer te betalen. (SPK)

Luxemburgs leger
bouwt hek tegen
varkenspest
Om te verhinderen dat
everzwijnen van België
naar het Groothertogdom
Luxemburg migreren,
bouwt het Luxemburgse
leger een grenshek. Of dat
genoeg is om de Afrikaanse
varkenspest buiten te houden, wordt fel in twijfel
getrokken.
Twintig Luxemburgse militairen, 2 procent van het 1.000
man sterke leger, zijn deze
week begonnen met de bouw
van een 1,4 meter hoge hek tussen Linger en Grass. Het moet
beletten dat de everzwijnen de
ministaat binnendringen en
daar de varkenspest verspreiden. In het Groothertogdom
werd nog geen besmetting vastgesteld. Van de 131 afgeschoten
everzwijnen bleek geen enkel
dier besmet. In ons land werden al 2.059 afgeschoten everzwijnen onderzocht. Bij 708
dieren werd de Afrikaanse varkenspest vastgesteld.
“Dat hek zal de everzwijnen
niet tegenhouden, want de wegen worden niet geblokkeerd”,
oordeelt Albin Laurent van het
tuincentrum La Jardinière in
het Belgische Aubange.
Everzwijnspecialist Rudi
Oyen van het vogel- en zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder heeft ook bedenkingen. “Als je weet dat
everzwijnen ’s nachts tientallen
kilometers aﬂeggen, stel ik me
vragen bij zo’n fysieke barrière.
Bovendien weten we dat er in

Vlaanderen clandestiene kwekers zijn die everzwijnen uitzetten in jachtgebieden in de Ardennen. Ik kan me goed
voorstellen dat hetzelfde gebeurt richting Luxemburg. Zo’n
hek doet niets tegen dieren die
al gemigreerd zijn, en bovendien zijn er dus ook andere manieren van migratie.”
Critici menen dat vooral de
mens verantwoordelijk is voor
de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest. In die optiek koppelt federaal minister
van Landbouw Denis Ducarme
(MR) het heropenen van bospaden in de besmette zone in
de provincie Luxemburg aan
bepaalde voorzorgsmaatregelen, raakte gisteren bekend. Het
Wetenschappelijk Comité stelt
dat het risico op een overdracht
van het virus naar varkensbedrijven “gering” is. Toch bestaat
het risico dat wandelaars of hun
honden het virus meenemen.
De minister vraagt nu een
“meer onderbouwd advies”
aan het comité. (LB)

‘Zo’n hek doet
niets aan de
dieren die al
gemigreerd zijn,
en er zijn andere
manieren van
migratie’
RUDI OYEN
EVERZWIJNKENNER

Speekselcollectoren
vervangen bloedproef
Wie vanaf komende maandag
een positieve speekseltest aflegt, moet daarna niet langer
wachten tot wanneer een huisarts opgetrommeld is en bloed
komt afnemen. Voortaan –
meer dan een decennium na de
eerste aankondiging ervan –
kan de politie dat bloedstaal
vervangen door een drugscollector, de Intercept i2.
Met die collector wordt een
tweede speekselstaal afgenomen, dat geanalyseerd mag
worden in drie daarvoor erkende labs. Dat de speekselcollectoren zo lang op zich lieten
wachten, heeft te maken met
een moeizame aanbestedingsprocedure en de vele konink-

lijke besluiten die nodig waren
om de wetgeving sluitend te
maken.
Politiezone Westkust is een
van de zones die al vanaf maandag op pad kunnen met de
langverwachte collectoren. “De
omzendbrief en de collectoren
zelf zijn vrijdag binnengelopen”, vertelt korpschef Nicholas Paelinck. “Een deel van
onze mensen is al opgeleid,
maandag volgt nog een extra
interne opleiding en daarna zullen we ze gebruiken bij onze alcohol- en drugsacties. Vooral de
huisartsen zullen blij zijn, want
zij werden vaak ’s nachts wakker gebeld om zo’n bloedstaal
af te nemen.” (KSN)

